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Almanlar Novorosiskiden 
c nuba doğru sarkıyorlar 
Harekat sahil yolu boyunca yapılıyor 

Gençleştirme Politika
sında Gençliğin Rolü ... 

Geııçliğin sıraya girmesi ve 
nıes'uliyel yüklenmesi daha zi· ~ 
yade kendisini işe ve mes'ulige-
te arzetmesi ile mümkündür 

Ocak kongreleri yapılırken gençliğin bilhassa 
bu kongrelerde büyük bir 

alaka ve hassasiyet muhafaza etmesi lazımdır 

ETEM İZZET BENiCE 
Tı.trk ihtilal \'e inkıliıbı her saf· 

Jws:nrla ı:•'ll\liğe, ta,.diğe, dina
nd. "e «ıerjik bün~·~c kuşı bii· 
) uk. b;·r alo..ka \"<' hassasİJct ınu .. 
l uiau ctınlştir& 

Tiirk htikliil Harbinin nıhu 
nılfb -.11ur \'<e benliği!lıiın özliilü .. 
j;uııe da"ınnıakla bcrabt-r kı:dret 
\'C km Yet ka) nağıno o günün 
ı:1:11<;liı;iuıdm. alt)oTdu. Alaüirk, 
ilıtilfıl baı nığı.m vatan uiı.ığunda 
J,a,·ala.rıdı.rd.ğ:ı rnkit "" genç ça-

1 
ı•ıu<kıı dı. lnônü gcn~ti \e memle
ket iktidarını cl;n al:ııı D he
nw:n hepsi ya9ta '" bı1t.a gcnçli
ğın mii111('s .. iJ!cri itli. Bunun için· 
el.- ki, Tiirk iıi'k.ıliıbı \'C Cumhu· 
riıct 'Iiirki.)'esi iil<l<rıı.,, hihi)ı:ıte, 
rıılıta, ülküde gooçlik temeli üz.e
r·ne kı.ırıılıuu5tuı- ve bu çağ onun 
f'bedi haıat .ıdo daimi hü,iyet 
ı·crçC'\.·e~fd'lf', Yi.ne hunwı içindir 
ki, Cı.ımlıı.ıriyct Türkiıesi:n.irı il<ti
da.rııı.da )aş ölçülcr!ınden ziyade 
J!rnç lı<t) öl\-ii&ii seçkln bir husu
siyet aLnakta ,.., ıktidann daimi 
d-i-r.Rmiznıİ bu sa~·ede temin olun
nı" k t adı.r. 

Öz hih iıetinde di.ııamik w e
nCll"jik olaıı, her iııundcı mkıliipçı 

iiLimü muhafaza cde.n Tü.-k ikl:i
dannın bu gıen~liığhıi nthunda, 
ba~:nde , .• kan zerr .. lermde mah
ru~ h•taıı Milli Şef !nünü nıht.a 
\:c u1.Hnada yeryüziinün 6rJ. genç 
ad.-ıuı, <:! ı:-enç Başıd..,, Bföıye 

gUJ~J;,ı;mi daha çok uztı,n ı ıllar 

mıılı.afo•.1 l'tm""i dileği de Tiirk 
n1:1Leti·:ıin c:n cruı.d.an kopan is te· 
rn"'°nisidiı·. 

Bünye gençlig;nin sır.ıya gfr
Jnesi ve mes'uliyet yük:Jenmesi 
daha :ıi)ade kcndisiru işe ve mes
uliyete 8'1"Zetmesi ifo mümkürıdür. 
lllilyo>ıılar içinden lıiı.met ""' mı:s· 
uliyet başıı.nsma istidatlı gençleri 
en iosabetli bir şekilde tefrik ede· 
bilme<r>in imkanı aucalı: Cumhuri
yet Halk PaTtisi bJlf!arı ve Ha·lkev
leri faaliyeti içinde vardcr. O hal. 
det genç .&ıd.runıın mt·nıleket ,-c \.'.a
tan hizmetinde m<:>'uliy<ot >afı.ruı 

gelmes:oi:ı1 1 grl~bil~si·ııin tL-erii
lıe ,.e hatta imtlıian ,.e Iisakııt 
me;ydanı Pa.-ti o~:uklarıd.ır, ŞNndi 
lst:ıuiı1Jlda , .• 'Iiir!<.'yenin h<'T l<l· 

rinde Cumhuriyl."t Il:tlk Pa.-tisin:in 
(Devarnı Sa. 3, Siı: 3 el<)) 

. .. ,_ ... ..... .. ... .. ~- -

MİLLİ ŞEF 
---- ---

Dün Nafi a Vekaletinde[ 
yeni sulama ~!erimizi ı 

tetkik e t tiler 
Ankara 15 (Hususi Muhab:n

mizden)- Rcis'cumhur ismet 
İnönü dün öğleden sonra Nafıa 
Vekllleti su işleri da resi binası
na gitmiş, ıburada lfa~'Vek.il, Na
fıa VekiJi ve su ışlcri dairesi re~
si tarafından karş:',anmış!ır. Mil
li Şef, memleketin muMelif yer
lerinde y z.pılan ve yapılma~ ta 
o:.an sulama tes''atı, maketler 
üzcr.ndc telkikltrdr bulımmuş 

v" alakadarl:;rdan iLalıat <ılm·:ş-
tır. 

Doğu ceplııeQ:ıde kı:ıırlı yo!Wrda ilerliyen bir Alman İ8* kolu 

Stalingrad'da Rus
lar hala dayanıyor 
Almanlar şehrin cenup batı
sındaki t a zyiki arttırdılar 
Vi;' 15 (AA.)- Stalingrad için 

şiddeU mulıa"e d<'vam etmek
tedir. A;n an hava kuV\·etleri 

dün 48 >'€ u~"k:; .. ~H. batarya;arı 

Ja 11 Rus Lii;<l.gı l ~.p etm:şler
dir. 

Ka!kasyadq, A ,m.anlar Nt1voro
siskteıı öteye <kı€nı ılerkmiye 

mu-vaffak olmuşla.rdır. Bu ilerle
me sahil yolu boyunca yapılmak
tadll'. 

D~uda, Terek nehri kes.mındc 
birçok Rus ka!'ŞJ taan-ı.ızları a
k, mele uğratıLm·~tı 

RUS TEBL1Ct 

Londra 15 (A:A.)- S alıinı;. ad 
mi.ida{i1cri el'an dayanmaktadt.r-
13r. Moskovada ncş:edilen teb
liğ carıp:t;mtlann S~alingradın 
ccr.up ve ccnu.p batısında, Groz
ni pcll'ol saha<ınııı ~·mal düğu-

(0;•\'a.rnı Sı-ı: 3, Sü: 6 d-a) 

Tobruğa yapı 
• r_aç hareke 

Her iki tarafın zayiatı ağır 
Loncl.a 15 (A.A.) - B B.C. Her iki tarafın zay atı ağırdır. 

Londrada resın€ıı biklirild.ğıne A•yni gece biıı deni.zı kuwcti 
göre pazaı· g~esi Tobn.ıq'ia deniz- Eldn1ı'ba civarını bombardıman 
den bir akın yaıpılmrş ve karaya etmiR:ir. 
çık•nlan küçük bir aslııeti kı.ıv- Lo~dra 15 (A.A.)- ıMıs•r çö-
vrt bı.ı harekah basarm.şlır lür.de kara haı-ckiılı o)rrak yal-

İngil'~ askerleri ~:ddetli muka- nız d<'vriye harekctı g<iıst<erilcbi-
vemde ra.ğmcn karaya qıkn, ;ış>- J r. Dfomıan gece karanlığrnda 
!.ar ve oi<luk~a hasar ika etm;~ier- ~U r düzün toplarımızın tahrip el· 
<fa. Bu han.kı;°,t deniz kun·eti tiği müdafaa h.;tl Ml'ı düu.tmeri. 

Sayın :;ükrii Snra~'Oğlu da lıii · 

kümet Vl' Parti p<>litil<asmda genç
liı;e ve gen~~tinni) e geniş i>lçü
dc y...n i b'1- hız ,-.,rmiş ve Türk J 

iktidar ruhımun in dava5Ula, gl'DÇ 
l;ün)t>Sİıı.,, YiiNk 1\•illi Ş..fin bu 
yol<lalri rehberHğino sadakatini 
k)İd etmi~tir. 

. ~ . . ' ,., ~. . ~ ... 
i<'!"rıf1ndan him?y(\ P<lifmişf:-. Je n1P~u;ciıü.r. 

!================================= 

Borçlandırılan lpo/isin evini sogmak 
HUB UBA T . t • h k d 

ıs ıgen ırszz a ın 
Plll'1ıL t>t-<;ki181ı..., a(Hldığıru ga-

2etelrroi" oktuduğ-uu.uz taınlnı1t'r, 

Parti unıun1i idnre hey'etiudeki 
l•aLl )'Mİ s~imkr, ktanbul Parti 
idare ht.".' 'eti r<.-..ic..liğ:indeki d.cğiş· 

me ŞiUrırii Saraco~lu11un bilhassa 
büııyedeki g~nçliğiıı de baş rn 
rııhl.ır<l~ki ger.çliJde bir arada iş 
\•o ınfti'nfi~ et h~~·ah111a gh-mesini 
.:.ı,et '~ tc-.hil cdl'.> tedbi,~J.,r:idia:. 

fstanbul ve diğer bazı 
vilayetlerde t es) im 
müddeti bu akşam 

1Tavan arasında fare gibi yakalandı 

Ancak. Pa-rti Unıınnl Rei<:liği· 

nin bu l(Cllçlcş-tirnıt> politiJrn.ı;lilıda 
Liin)e gendigiM de düşen bir rol 
,·arCrr. 

bitiyor 
Borçlar.dmla huhnubatın Top

rak rnuhsulleri o:ısine te.;Emi ı· ' 
çin ve.-.lır.iş ol~ıı ıııüh!et bu ak
şam bazo vil\yetleı-de nıhayetıe
n~ektir. 

(Devamı Sa: 3. Sü: 4 del 

T.HATÇILAR 
e ultan Reşad 

Zh·" Sal;'~'in ımın tetkikler neti el''~ lıonrladığl bu fcvl,aliı<Uı 
mcı·aklı .-e fş;ıa! ile dolu e.e rini J"&.- ı ><tb~lııa., itibaren 

İ K A M da ol;.uJa.bilecek.sini:z.. 

Düıı. K~d·" ;y nı'·• ı·r.!lı"< ·an o;• hı·

_tııllk \~ k'J t OJ l ~. b r k:'itit.n b: po- 'I 
t·s nn utuıll ıı ev n hı ~~ılık yo.193::
i':("i' L'\r t .e g'b: 1G ·a.ı :ı··J-!11c:a Y"-k::-
ı, •• !11r..~.ı: \'". k•a .. •:>· c v,n'1:ı~"tu : 
Kuıtag .ic-r'Cdt' A<ielı·ttl~n(' so".«ı

ğı:ı.ria 21 ı:l.ı ·a.a!. ı···~<' cı.ıı·f!Jı po.t.S 
ın~r:ı\\ı.ı A. P.ıııa durı ı::fı.unıy-ct gt.:

<Dr \ F.I S:ı ::S, !'-ıL, .) dp) l 

Naci Sadullah 
İKD&~:i'da 

Memnuni~· et le ö&:rc..ndiğb11 ize 
gi>re Naci Saclull:> lı a.,•luıda~ımız 

•İkdıama rern.:.imiLin tahrir a;-ıe,.;. 
ne illilı.k ctmi~hr. liınak \C 

atc~li üslubu ile giinlin hiıdiı>cle
ri1ıi yarın h.a·htan itiLarcn .. jL,. 
danı. ı,~itunlartua akM!'ttİG"C"'C<'"k 

olan ark.nda~ın1ııa Dltı.\ affal.i.l'et 
dilerU.. 

15yaşındaya-1 
manbir hırsız! 
Gece bir berber dük
kanını soyduktan iki 
saat sonra başka bir 
dükkana gire r ken 

yaka!andı 
~) aZ>tla l'nh ""ite eadd.,,.in

de bNbcr Yurnf Giıl<rin diikkiı
nma enrlk; grrcı sabaha kar)ı 
arka taraftan hİ>r hı""ız g'1erck 
d.ikk:.ndeki tekmil usturalarla 

1 

s;ı~ maıkin.e-lertni, havlu ,.c ön-

' · Bükreşe yapı -
lan hava akı
nının tafsilatı .. 
Şehirde o tuz

dan fazla 
yangın çıka rıldı 

Londra 15 (A.A.)- B.B.C. 
Ev-vel.ki gctoe Rt:s tayyarekri 
şark1 A\'"1.lıp .. aa t :iyük fa:ıt
yet gö-_t<::m şic:c -. Bu nıc· 
)"anda fu:·rrıanyuı: n hllri.U
met rn<.·l'kezı Bükr~ ~eh i 
ile yire R<ımanyada Tro.vi'" 

1 ıealkı petrol ta~•iYf'hancleıi 
bomba!"Cl:ınc.~ edi:mi "lr 13 • 

1 's::bô~ MoskwJdrn bi!d r .• w· 
gine b(ırc B~r( t ott:~dan 
fazla :va~ın çıı< ,-,lrr.ı• ve 
Troyiste a.ko.\' 1er i~;'1de b1ra
kılmıştır. 

Ayr.: gece BJ1ga····tanca 
da mütPodrut yer:cr bomba· 
ı~nmış ve bir~-ok §fcohirlordc 

va tc.ı.ılk : -al'cti veri
miştir Bu!ag raJan'ı ibi mik
tar yaralı olduğunu bildir· 

11 
m;,,tir. 

Rus tayyc::.rt? 1:er~ o fjı.:C~ şar
ki A1mo;ln) ad l<oni ... ~bPrge 
dt' hueu:m L ~rr ş:c t.r. 

1Haliç, Üsküdar e 
Yenikapıdakömi·r 
depo arı açılacak 

•• 
Kadıköy ve Usküdarda k ok 

kömüri! 28,50 liraya satılacak 
MahrL k at Ofisi 

çeki 
60 b:n Kireçburnuna 

odun gatiroi 
Etlbank n !nl1·· ~at. o<'pDriun- ;:::;... __________ _ 

da:ıı.aki; .. ve t0kyapn·am~ Zonguldaktan 
k~ Z.tı güzonür.c n' 'la .. al< h:lk,n 

ih~:yacı.n, n1z!hu.1lu karş.1lamait k•• •• ki" f 
üzere l!aliç iJ,kıi;, ,., Ycrib- ı QffiU}" na ıya J 
pı ciyarın~a yeni korrö: depobrı hızlandırılacak 
te::ıı:s oltrnnıa ı oP]e ~ e daimı <..~ı-

cümeninec Jt ~ar'a tırılınıştır. Bu 
drpolardun 'ap1°.ul·cıl< nak1i:yat 
Üc;etl{'ri ın .ha ilerin~ ı,.~re te~bit 

edUecektlr 
D ~ı-r tarı>ftan Kariık\ıy ve üs

küdarda kuK. ~öıııürunün da~a 
pahalı salıla<:o.ğ nı :; zmıştık. Bu 

-Kış başlamadan nakli
/yata daha i'a:da vapur 
1 hıhı::is edilecek 

s<.'Jalı bc!<d.\t c ?.l,i.kaclarlara ~ lı.rinıizde tookü..ludc hııl · ::n 
yapılan tcb~-:;~ta b'- .l" Üsktidar ,~e hilhn!-..-..a kö;)1!ir j,j ile meşgul 
\"f! Kadı köy bavi~c;r'r d ıru"'tch- ol::ın İktı~at \- l!~lli Sıtrı Un) .l n-
J kın \'3bıt.a!anna te rı ed.ılrnEk rın akt..aın ..ı\ııkaı·cıl:ı <lou.~kt ır. 
şartıle kok körrurün n tcnu yir- ,.c1il, k(;.111ür İl\Zİat.nın nn:?JL:ı-

B I• R ı• f'lllT G ı• L ı• z mc,,iktseı-.l<lz lira. 5'J kuru~tan !'atıla- ı.anı surette ;ya.pı!n1a 1 \c hit;hir 
.l~ , . ihtiyaç 'nhibinin .kömfüsii:ı kal-

• MANGAL KÖ:ı'ı c'RÜ VE ODUN maması için aliıkatlorl;;r3 l:inm T A Y Y AR ES 1 l\Lıhrukat of'•i Saray k aza;ı gelen direktHleri \ ~rmi ti.-. ;;im· 
el L 'ındck A_v, zpa<a vakıf or- dilik alakadarları dii5iindürt'n ~e-

~ ı:> ./\.. 1\1' ,/!\, ~ ~I ========f=D=M=-.=·m~ı==~=,:==3.==S=ü=:=5==de=)====~=====0=>="'=.,='"=11==S=a:==~."""s~·==5=<=1~\ 

DÜŞTÜ ----Y olcul'!rdan 3 kişi 
yaralanarak hasta

haneye k" dırıldı 
Adana 15 (Hı.;ıu-İ)- Mısırdan 

ge}rr;ekle u~cn o..ıytı.t bir İnof;.':z 
yu:~u tay,y c.ııe-si nıo~öriın<le b~·

d<nb:re \Ukua gc;l'n b:r iır:za 
j. üzünrit·n ~Akath.:.llM.ı'j ve :st~..;

;yon cfvara~a clüşrn~ş:Sr. İçinde 
bulunc..n'ıııuoın i..ı.ç k':.: ı }Oro.'.?n~ 
m:ş \'C m'C'n1lekt:t ha.stane: r;e 

k du:nlır.ış:•rdır. 

F r ansada da 
Museviler zu
lüm görüyor! 

ki Döviz Kaç 
ç a alan 1 

Borsa acenfası lzak ile Hüseg:n 
Memurları tüccar sandılar 

Eıuni)et kaça!.çılık biirosu ıııe· 1 
murlaxı bu ,abalı ) aı>tıklan fev- D • / " 
kala.de mm alfakiyetli bir türmü 1 ı g e p ı 1700 
nıl'}hutıa dövi2 ka~akçıbğı ıaµan 1pr an S l z es ı·r l 
bir borsa aee-n1(.'"C;İJl', ~j1nsazıru ya ... 

kal.ımışlaı dır. Dö:diineü Vakıf ıgerı" go""ndarz.ldı' 
hanında a'ma katında 23 numa- ııı;;< 

rah yauhan"'1e tah\'iliit ve lı<wsa Vi§i 15 (A.A.)- Ça~aııilbt. ak-
acentesi Salti oğlu İsak isminde ~amı işgal aiımdaki araıi)·e ye nı 
bir llfuseviuin dö\'İz k~akçılığı b r esir kafilesi gekced:r. 
yaµtığını öğftneD EnıniJet ka- Diepli esirrerden yenı t»r ka-
çakçı lık bürosu ll"jkilatı memuır- füe gelmiştir. Şimd.yc .kdtlar 
!arı bu sabah tiiccar kıyafetine göndrilen D.epl.krin a~ 1700 oı 

Katolik kiliseleri Ma- lD(Vamı so. a. su:• d") bulmuştur. 

reşal P eten'e bi r feryat • ••• •m•••• •••• ••••••••• ••• 
name gönderdiler 

Ç ER ÇEVE 
LQndıra 15 (A.A) - BB.C. 

Fraıı.sada Mu""''i'.cı e y•pılan me· 
zalim kato. kı kıbesinin art.an 
n\ u:ı.avuııeıilıe k< ~~ ı I aşma kLadir. 
Ezıcüm!c i gal dlııııd.ıkı Fran· 

sada buiunaıı kat')!ık kıl:scler: ra
hi'Jj.ıeri ~1a~l Pctcnt: bır mek
tı'P göndı:.~reK dem.ş'.erd 'r ki: 

•- Bi:z \ricdanlar1nıız.ın sesini 
su5turamayız. Bu kadar arıa ve 
e\·;:\!Jarın foryadın~ b:r nihayet 
ver!"J.1c·k üzere y~lvar·rı.t.> -------"-\ 
ihraca t v e 
ithalat tacir· 
!erimizin dik· 
kat nazarına 

Slovakya, Macariatan, 
Romanya, Jıııeç, Finlandi· 
ya ııe Almanya gibi mem· 

leketlerden takas veya aa

ir suretlerle mal getirtmek 
vaziyetinde bulunan tacir
lerimizden gazete kô.ğ!dı 

getirtebilmek durumunda 
bulunanların liitfen gaze· 
temiz idare müdiirlüğü ile 
temadarını rica ederi~. 

Telefon 20827-23300 

Alman Kayıpları 

E slı.i barple-rd c, ol.. .-.k:i harp
lttde. ol., ba-lta, llll'lJl'ak 

buplerrnde, lamflamı kayıp '"6-
beti bugiinkiilM!en yiiiısektir. U
mumi me\'CUda nisb.-tle 3·üzde 
yirmi beş, otuz, krrk \·esaire ... 
~ öldiinne kabi'liyeti ()ani 

medeniyet ve terakki!) l iik>el
dik<,"C, siılalıın imJıa güdle nıeb
suteıı nıü"lcnasip olarak barple
riın aıetkt>leni de çabucak devşizil
mi3 e başl:mdrfı için taTaflacm 
ka)ıp nisbeti hayli i.nmi~tir. Umu
n1i mevcuda 11isbetle ;yüzde on, 
0.1 beş Ye&airc ... 
Şimdi bu c:ski mülearihyi ele 

alıp da Alnımı kayıplac111ı Alman 
ordu mevcudunun ancak yüzde 
on veya on bl'şl derec<'Sinde gös· 
te.rmi)"', doJ.ayısile 8 milyoruuk 
bir ordu kıymeti içi.,de 1 milyouhtk 
kayıbın hiç d...ıııı:k olduğunu is
bata çabşn1ak, mantığı kmdi par
nrn·kiarile ooğınal. dci;il midir? 

lsbat edelim: 
Eskiden ha-rp tek zaman ve me

kan-da ve tek mı:)dan muhel'<'be· 
si halinde cereyan eden ba,it bir 
i:]ti; taıraflarm yüksek ka),p nİs· 
beli de işte tek zam3'11 "~ nıekan 
i~indeki bu tek nwydan muhare
be •'ne gi•rndi. 
Şi:md~ h..-ı-·l«d~)se, dmayı 

NECİP J.'AZIL Ki 'AKl."RLK 

tek mel· daıı mııhal'Cbl' liıc irca 
kabil ol.sa, iı,.ter kazEnaıı, i>t4'r kaı-· 
bedeft he.- bına şüphesiz ki ii,. 
de 10 • 20 den fazla bir ka) •P ni,_.. 
beti hatıra gelemez! 

Işto }'rnn'-3 mıılıal't'b .... i!.. Te-
petaklak yıkılc..n (• ran .... a~ 'adcre 
50 • 60,000 ölüMinc mukabil 2 . J 
ın~lyon esir ,·ernıi~trr. Z!ra ı-·ıan~1l 
tek zaman ,.e ınehit.nda tek n:t·}'

dan muhnrf"besi \'trnıi~. onu da 
nasıl ,-erdiğiııi bütün maztar~p ri
hana göstenniş. neticede f<roı~ '<
lak gclerek 50 • GO.oro ölii gibi bir 
hiçle ltiçe indii;f.ne hir.ıat s: hit 
olınu~tur. 

Bıma mırk.ı:bil Alnıanlı-r r .. ı~ .•. 
yandan (Stalinl:"ad) meydan ıııu
barebesine luıdar h.-r biri esa'I 
kı~ mette en aşa~ı 10 nı-eldıın rnu
harcbesi vcrn1lş, ~ın1di~·<' kadar 
hepll\İınden de ınuzaffer çık1nı~ta. 

YukDTtdaki, mantığı 111ant1L'1l if
las etti.reıı knbat~sJak nıiiJ5.ha1.a:ya 
göre, AbnnJa.rın lıtr c!t•fu .. r'..a 
umumi ıue:\·cutlannd:ın ~ üı ·• on 
kaybettiğini dli~Hnsek, şiıntii tek 
Alınan neferinin knln1anıa ı Jfı. 
2ımdı. 

(8ürülü~·or ki bıı nınnhg"ın n~b. 
<ut ,-e makıh her ~ı:.kli hatıl... 

Zi.u hala ko. koca b" Alın 

ID \K ı Sa, 1, Su. 6 d:ı) 
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HATIR 

Oı.küdar Parti k~ 
~ ap.lon ıememıiler arasında, 
bu ,;ıe.mttc bir de li9e açılması 
' rdı. Bıı,,"Üıı, Üsküdarda, ne 
<-rk<ık, ne de krz çocu~arı içill 
bir Use yoktıtr. Kn.lar, tii Çam
lı<"aya, Kıuufüli)e veya Ettn• 
ı..öyüne,' erloekler dıe ' Hayd""· 
pru,a:rıı veya Kabalaşa e"d.ez
Jer. 

G.it.mıer, yürü9Ünler, sabııla
ları blraz erken kalksınlar, di
' •<"eksiniz. iyi amma, bu se.ın
İ.i n ~o.:u ldanııdan mühim bir 
kısmı {om fuk,_ yavruloın
tlLr. Ne vapura, ne tramvaya 
,.,..erek fuLa parası, oe de, 
ytirü~erek eslııitc><:elt fada pa
bucu vardll'. 

ıı.u nd an y irm i heı, """" evvel 
Iİ.;küM-rda bir idam vudı. Ya
ıti bugünkü derettsi+e bir lise. 
J>eıuek. bu semtle, bu dere<:ede 
bir ~ktd~ ıa o zaman lüzum 
göriilmüş. Sonra, bundan 13 - 14 
~,·ı>e "'ve! de, ) ine biz ara ilk, 
( küd;ırda bit- li:.e açılmışı.. 

ıu:sYADA 

KIŞ 

L) lüliin ort.lsı oklukt:m sonra, 
Ru;yad .. ki harbW., öniimüzd"Cki 
kıs arzedceeii ~'8zi) et ve manza
ra. hakkında erbabı siya5et ve ki
yas...t tahmmlar başladı. Bazda
rın3 gi>re daha iJU ay mevsim 
ruii,aittir. Ondan sonra, JDel5cle 
çatalhışacaktu. 

ıı ı:sya iklimi hakkında etüdler 
yapnuş, tez ~ermiş profcı.örlcr, 
zallr.ctıncm lai, bizim siy,..,t ule
ması k..~dııır bu me..-&Uda b>lgi sa· 
h.i:..1 olsı.;11! 

(,OLUK 

çocuı' 

Bir mesıe1e ft iddia karşısında 
scnar ..-e küçük esnaf, kendiı.er;... 
ni şvy le ınüdafll1l ediy<>l"lar: •Biz, 

coluk çocuğu.muzu geçind:ırmclı: 
l~in çalı ıyor, aru:ak üç beş kuruş 
kazu.nı)o oruz. Biz ilitikitr :yapmlr-

yoruz .• 
H.:p, çoluk Ç<>CUğu geçindiırmek 

için çal;şıy onu amma, geçindk
ınektcn g..;indirmiye fuk var! 

DAHA ÜÇ 
AY OL~IADi 

Genç bi.r nıeslelı:daş, g~ gün 
bir fıkra."""1a, hergün bU ya7.l 
yazmak işi.nin zorluğundan bah
sediyordu. Yanlış bir zanna ve :ze
hahıt k,aptlınayın. Bıı ...-kadaş, yıl
lardır hergün bir ya21 yazan bir 
muharrir değildir. 

Hesap ettim, hergiin fıkra yu
mıy a haşlıyalı, henüz ile ay ol
nınnuştıt 

YLZDE YETl\ılş BF.Ş 
zA, ıMA DAİR 

R.ı:Lllan, lstanbuld.alrl tnlı::ıi va-
7.İy eli.ntlen çok şikily t,id:ir. Bun
lara göce, .f at zaıruı:u, yilıde yet>
mi, b<>ş değil, yfude yüz olmalı
dır'. Çünkü, btıkiıkatte, miibim bir 
kısım şoförler, diledikleri pa:rayı 
almaktadırlar. 

hi anıma, yüzde yüz -' h:ık· 
kı .toptancı tüc:ftlra dahi açWUn 
açıi(a verilmiyor. Şoförlere nasıl 
verilir?. 

AHMET RAUF 

İCİN 
REŞAT FEYZi 

B>!ahare kapabldı. 
Belki bu semtte bir .li,<e açıl

mamasının başhca sebebi bina
aızlılı:tı:r. Çünkü, bllde umumi
yetle m~plıer bir _..tin umu
mi ihtiyacı gözönünde tutul> 
rM< değil, mevcut binalar gözö
nüode tutulaNk açılır. Mesela, 
Haydarp&ŞIH!a koskoctı bir lt
•eye liieum va.r mıcL.r?. Tabii 
yoktur. Falıat, burada bir liee 
açmak zaruri görii:lmii§tü.r. 
Çünkü, burada, Tıp Fakühe
sinden arlmıt bir bina vaNır. 

Halbuki, mektep bİD11 batın 
için deiil, okuyacak semt ço
euklan için ac;ılmak ırerektir. 
Haıtgi cepheden bakırrsanız 

bakınız, "Öslr.üdarda bir erkd<, 
bior de kız li"""i açmak şarttır. 
Amma, bu t-...kdirde Haydarpa
şa Lisestni küçültmek, Çamlı
ca Li. sini Liğvetııı<>k la7'>m 
gefümi~. Orasını bilmem .. 

Biraz da, bina hatırı için de
ğil. çocukların hatırı için mek
tepler açahm. 

Taksim-Bü .. 
yük dere 

otobüsleri 
Yeni bir kontrol ekipi 

teşkil edildi 
TaJm m - Y en.im:ıUıalle arasın

da işliyen oWbüsıeıin fazla yolcu 
almayı bir iıiyat hal'ine getiımiş 
o:Jrnaları fuıerine ve YRi>ıl<an şi· 
k.iyct.!er rıazaTt dikıkate a.la:ıarak 
6 ıncı şu.be müdürlüğü ta.-afın
dan yen !bir kontrol ekibi t~ 
e<lJ.mi-şfü. !Bu eki.p mermı.ı'lan o
tvbüs'eri yold<ı muhtelif yerlerde 
Ç!!'Virecck kontrol edece.kt«r. 

Ev"YeLki ı:fuı bu şekjılde yapte
lan kontrolleı<le yedi otobüs ce
zalandırıJmışt~. 
'Beyoğlu ka)111'1ak~m1 da bu ~ 

le yakmdan cilakada.r o1'arak se
ferleıf n tdıl!lkeJi b'r şekle gir
ın<mesi için tedbirler aldı.muş ve 
fazlıa ydlcu ile yakalanan oto
W>M>re elli1er lira cea kestirmi<l

tir. 
Attırıcı ş1J'be meııw.r!ar'ı dün 
~ kiişiyi tramVCil)'a atlar.lren 
yakalıyarak ceza1.andırırnş1'ardır. 

İki tslksi şoförü hak!kmda da 
mlişteri almak lStCm<'diklerinden 
ceza Z'll'P h tutuamuşt L r. 

22,3-0 DAN SONRA SE:FER 
YAPILMIYACAX 

Diğer taraftıan bu at.obüslerin 
sa.at yirmi iki o~ soora işl.e
m..mesi loa.ra.rl.aştlrılmıştıır. 

Ekmek çeş:ııısi he.r tar:ı:!ta bir OJ'.IloOk 
ıın /lşni şoh>rdP, mu.'ıtieM fırınla
rın l ptıklnn ckmclt ba;.ıka ba-kadıT. 
ı_,-t;.d.>u"da ,-.az!y-et b~Y!'O old$ gib,i 
diğer yurt k.öşC!eı'lnde de bi:iyl'l'diT. 
Ald>ğ,ımız m..'"ktupla.rda, ınUhl-Ollf ~·;
lhirl-eri.n ekmeiinm. biribirindrn çok 
fııntlı olduı?u b'ld ıiJiyor. Hl:buki, 
aynı çesni olrnc:.lt İıC'ai> .ez rn~~. 

Yeni mal>SU]ün idrakine !ıai<addüm 
ed<?n gunle e, be:kı bazı zanıretler 
vardı Gal~ba, bugün için, bu zaruret
ler ortadan lı:al.'cmış olmalıdır. Bel~ 
yeler, bu çe.;ııi işine d3lıa !azla elıom.
mil'et ""nnelidir. 

BURHAN CEVAT 

r EDEBi ROMAN: 91 

AŞ~-~~L~~!f ! AŞI 1 
lKiNCİ KISIM .J 

C .m bu S<-'"VCt>e ne bQJdo. oıaaair: ı· 
o; H çt 

lt...yır bu servet. Kenan ""°' '"' ııı:ı.-1 
DL b.r"'t.ırt"J'.lilştl , o."ia verecek: 
ırk -14i bı e yoktu, biç bır k.:ıoun. 
s . g;ı,. bir ıcJOcııtıa hal< vermezdi. 

Kooa.sının ma ında bal;>u olmı kadın 
J.:o=;:na sadık ol&n 1ı;.adwlır. 

:;., ıılıı ise it0c:ıo1 kuş uçmırz ke,..,..., 
ccçme% diyar a..;dıa alm terl dukerkcn 
ı.: o r ıt•ç tane eı·kekle dfr;iloı kall<

ffuw· 1? 
K = art her ı"Y \Mavvur ede

bı t L, 

Sev-g.n ise kanundır.n isıi deye kal
J.:1<1 cak • .b-ç değiıse yiloklü bı:r nafaka 
vaı: • p p·ç·ııl zl'f18"<> b...,.Ul.<'cekti. 

u! k olaır.:ı.sa b'IO. da.vayı l 
ka3 e :;e b"J scvsuıin !ter.dislnd<?n 
-ı.x •n.n h:ı tırı !çir- para !toparmo.-
3'1 d~!lnır..e.ai bl • tGytermi lırperll
,.ardu.. Aroan Yar.ıbbt• scwgtn t.ahmın 
etlig.ncıen de Wl• a!>lr.k>ilz !);r kıl-

~~···· 

Kfr-'ion ıÇ•ll bu -.ı&Tacu,!ı ıellk.,1>tlt·n 

de buyuk bir feL~e'.~1. Ytıks\.·k tasav
v.UT t.·tt'ği kadını bu kadar a!çak gör
me:< kot"<un<;iu! ... 

Suzan~n da kot'kunç bir Sl.iali il~ 

k;,;'t:ane geldi. su.z.a:ı soruyol'ciu: 
- Ya yioe sen bW"ada yokll1ccı ge. 

lirse n-e y~payım? 
Kenan düşürmıeden cev<19 verdi~ 

- Eğer yuıe oa.ııa bugünkil söyle-
d!.k~erir.i fiÖyli~ oluTS& kov! .•• 
sazın tıiraz d(Şündü: 
- Pf)ld, ya avukatı g~lir&e?. 
- O :mr;an benim gelmem. tıeJto-

1« ... 
- Ya a.vuk.B.t.t il1! berııbe< ce"Jinıe?. 
- O r.ınmn ik:is;ni de lıutar, pence-

redı·n aşaeı fırlnlınm. 
Siızarun yilz(l ııü~dil, Memnuııdu. İ

,.ı da.vre.nınış, ıhkiıtılı kadını ez
mlştıl, 

D>:r anlro~ğu bu bAdise tamamiy
l oııun l<fıin.o d6n<t>llirdi. Artlk Ke
naru 56\~.n akrtıiD<le aynlıl< da.vosı 

• ~ • • ·- - ... • • , 1 ' 

·g· .. ·.·,'.:·· y;-~· 

Bir rahata 
kavaf sam .. 

Bir do!'lum, ı~> gün ,,öyle dedi: 
- ~ı,.~ rtwb.at d'Cgihmı. •• 
- Neden. d~ !IOrtlum ..• 
İzah etti: 

r flare Vaziyet~ 
Stalingradın düşmesi halinde 
Almanların yeni hedefleri ? 1 

(Yazan: 1. S. Eski Bükreş Ate~emiliteri) - Oduou, k.ömürö alıp at.om, on.
dan ""'1N, rm.tııyacatnn. .. Onlltniiz 
kış... Gı-çeo. kı,ıt;ın gözümü.z korktu. 
Bu yıl, ""61l bor kış;n bv.i Wkılediği
ni b\lm<yoruz ki.,. B>r kömür ııobamız 
var. Bu .aba, biı'ün lı:!j, çok >da.reli 
1'lioıt\Alt şıırt;yle bir ton a.ntr,..;_ı ya
kar. Bany<ıdaki soba, ~r vesaire 
için de beş ocki k<ıd"f odun atı:n&k 
Jınım... FJı. evde odun kömü<ü la
zım olmaz mı?. IAz.ıım oluyor. B.mn. 
nıBılltaı.ıa bir ı;ey kızartllltil< Jaıp edi
yor. E)elrlrik ütiiGünün ııörmed;ı• ~ 
l~ri kömür ütü&ünde yamak llız.ım ge
li1'or. Buıılac için de bir çuval kömür 
alıp, bir kıö:ıeyoe al:m<ıyı düı;ü.ıııııııez 

mioc»z?. ~''" bütün bu ii!er, lhr ~vin 
11:•rııri 1hliyaç.Iarıdır, Bunlar olnı<>

d*ç•. ~. rııtıaı geçın.e.. 
F<ıJoat. ben, henüo: bunlardıan hiç 

J:ııirini ahruş dt'ğiJim. Anıtra.!it ~ 
i<;'n beya.ııname wrd·lllı: D.ıtıa sırarut.z 
9'!1me<h: Strarmz. gekcrk, alacağı>.. 
Na.kU için kıam)-uı bltlabifecek ınicriz, 
bulabil\rseic, lııaç l>raya tı.~ız?. 
Biit.ün bwıfa.r Inıı:"S'r:le ... Ne lse .... 
Odun~, b!r çuval odun kömüriioü. 

de Mahrukat O'.iainden a<""1lt roy~
t•ndcyim. Herires böyle söylO;yor. .Bir 
k<!Te. bu ~. b.ll bağladık. Almıadık. 
Daha ucuz ve datıa ;,yt mai ve.-irlu 
di;re söyledd<'r. F<lkıa t, henüz, bl; 
d•riıean bir ş<Jy alınış dejplim. Ç.mkü, 
saimıyoıı!ar. Satış sırası .ı,..., g;>!ecelı: 
n>, bunu da bilmem. Sonra, ben lll6-

mur de dci{llim. Bir tıicarettıanede 
ınuseb!'ciylın_ A;ylı:klı adamım. Fakat, 
n"JIE.'!mUr ctıeğil. Şimdi bana Mahndrat 0-
f'sinden m&l aalınıyacalQJı.r mı?. Ba
u!an da bö,yk! söylil)"O.r, midemi bu
l:ındırlJ"or. Çok -in adam d~;ıilim 
ki, adaınfarımın a.vucuna a.vuçıar do
loou para lroylOJ'm>, ne y~ ya
pın., ~lan Mın. getirin, diyeyim. 

Bu işler için. ı:ıe, on lruruf ar>rdtm. 
Bu para ellmcleıı gidecek, bundan da 
kor.k:u;)ııon:m. lian1m ebae i&tiyor, 
Oglan pap.ıç istiyoc, Eylıilün y.ı.rıu 
g'.tti B:.ırıdan sonra, ~ wWr.it bu işleri 
gör~V.? .. . Rahmet:! babam, lo!şlık 
yakacağı iht:Y11Cını llaııirıırıda tedarik 
edet'<h. 

İ.ıtıe, hr·nüz ben bunları yapa~ 
dığım için raıhat df'ıt;tinı. .. Ah, br.ınları 
bir ooıt !ebem, ıcn!ş "bir uefııs alaca
ğım. Fakat, "" zaman halledrbileoe
ğim~ bihniyıorurn., kime BDr&em, bilmi
yor, sen. bu 1şe ne dc·rsin?.> 

Benim, bu İŞ{' dair d y<>cek bir şe
yim olmadığı iç;n, olduJ!u gibi buıra

,... ""'O'"ONm. 
R. SABiT 

Bir düzeltme 
Evvelki günkü nüS!ıaınırzda 

Osman Cemalin cTa.gord:ı.n par
çalar. isimli yazısında: c.Bu son 
ıparçada, ge~eUkte ötekilerden 
aşağı değil> cümlesindeki gürel
lık kelimesi gevezelik şeklinde 
çıl<ımışUr; düreltiıiz. 

Hususi servisler için otobüa 
verilmiyecek 

Ankara 15 (Teleron!a) - Bu
günkü durum münase'beıile u
m•.rmi seferler lharidnd.e tıusuGi 
serviSl<'.r için otdbüs v.!Tihrerrıesi 
be '<>divcce kaNır\aştın l.mı:sbr. 

r 8 TAKViP. vı-
ll•m•I U5S IIIZIH 1 crt ll!.E-1 

EYLi1L 
132 

ll.AMA7..\N 

2 4 

'Yıi 94 2 ı.\y 9 \:as t t;;ıa. 
V.a.kH 

EYLOL 
s r: S D 

6 40 cı::ı.n~. 11 20 

15 
13 C9 Öile 5 49 
!6 4l lıt!na 9 21 
19 19 AlcJıım 12 00 

SAL 1 20 S• Yı'6ı l 32 
4 59 j,.,.. ..... ı 9 39 

.aÇ'D'l3$1. .içln ta.ı:lB ınri.&mıya da lüzı.ım 
ı.. .. lmamı(l!.ı. 

Kenan başı öntinc?e, odadan Ç'Ik.tı; 

Süı:a.ncbn duydukları onu harap et
mıı~. H.alıbuk., biçare Suvglnin bütüa 
bu:ıl'1r akwn b•l•· go>ı;menıışti. Fal<at 
Kenen ood.an her şeyi ümit ediyordu, 
dPğ!l mi içi, ftuneot et1iğin~ inanm'l.Ştı, 
her ;ıeyi ün>t etmek!• doe hllkiı idi, 

-9-
B'r gun Kcn.an Dı:ğlı eli şakağında 

b;ı na gelcnlen d ıltıcı:koo t..,,a.lı: bir 
kart ıelirdl. 

K<ıııa.n aldı, okudu. 
-Ali. .. 
Kartı eI!nde evirip çevirmiyıe başla

d_t. Ali ad•:ıda hiç bir tanıdığı y~.:tu, 
tıı.rudıb ols:ı bole lronJ€Ill'l6ına ıtruıan 
~"({ctu. 

Uşağa : 

- Yok de! ... 
Eın.ııini verirken kapı ii!Jdl vu Ali 

&çeri gtrdi; 
- Beni kabul e'miyccc(liniz; böldJ... 

ğim ~ i>d<lElnC'tlen girdim dedi, özür 
dilerim, foka.t sizinle lromışmam el
:ı:eındi. 

Kenan başını k•dırdı, ~ ci1""" 
d"k.l<atle b<ı.k.tı ve ılat:cı'.ne 'ioa<ll!.r ür
peri ... Oel<nl t:uımuşt.ı . Bu lld.am İs
t.anlıula ilk eıılditi giın köyde Sevgiıııitı 
ba:b9"Sinc '1 en erkekti. 

·~ve.rı 

Doğu cephesinde: 
Stalingrad nımfakasvvla Çok 

kanh bör şckıi!.de devaın eden ınu
b.arebe, ;.ehri.ıı bııtısır><b ve ceııup 
batısımlaki kenar ınahalle1eırc ®
Ya.Dml§-br. Rus ordwnı, çok büyük 
fedakarlık ıröst..rnıeoıi.ııe rağmen, 
aHıv makincılericiıı ateş perdeo;i 
g&isiode i16l'liyen Alımın kuvvet
lerini dıu:dım•ınıyor. Demek, tah
min ettiğimiz veçhile, Rus ordu
scıun cephe uıüdafa .. ve cephe
den yapltil'ı mukabw hücum!.ar, 
çok üstün Alınan ardusunu IAıa-r
nuıdan aJıkoynuyo kii{i değildir. 
Bu bakımdan Stalingrad meydan 
uıuharebesi, Rusla.T aleyh.iıııe git
tikÇ<ı biıyüyen bir tehlik<ı olmak
ta devam ediyor. Ateş üstünlüğü 
Alınan IBTCLadır. 

İkioci mühim nokta şudur: :lta
I'e§a.l Tiınoçcııl<o şimalde.n se,•kc
dilen lıaze kuvvetler ve ınab.eme 
ile Alman oNfu,.u sol ceııalurıa ta
a1'l"llz etmekten geri kalmrym, Fa
kat Stalingra.d şimalinde Volga 
ile Don a1'8!l.l0l<laki Alman müda
faa koltuğunu, birçok taarruzlva 
rağmen şimdiye kadaT yara.maınış 
ve bu taze kuvvetlerin Stafoıgra
da hücum eden Alman kuvvetle
rinin üurinıe müessir olm sıw t&
miıı edemcmi~i'.a-. Bu bakınıdan 
da da mubattbe, Rusların aleyhi
ne b.ir cereyan alllll§f.r. Şu halde, 
ne ccyheden ve ne de yandan Al
maJ> ordusunu durılu-rıırı·k kabil 
olmadığına :;>Öre, Stalingrad'ın 
muhaf,.-zası mümkün görünme-

mektedir. 1 
İşte bunun içindi.? ki birçok 

kimsel"r Stalrngrad'ı düşmüş saya
r.ık, Almıın ordularının hı>ngi ye
ni heddlett yüriiyecekfo:r; filık
knıda yenmen tahminlere dalııuş 
göriinüyor!.ar. BazılM'l, Almanla
rın Ka rk:ı.s~ a.dıak:i ha.rekat.a ehem
ılliyet \""1"erck Batura ve BaJn'iya 
ulaşmak ;ı.tiyecekleri.ni iler.i sii
ruyorlar; bımun aksini söy}iymı
Ier dıı var. Bımlerın fiik:rine göre, 
Almanlar St..lingıwl'da,n soıı.ra şi

male doğru yürüyecekler, yani 
Rus ordularmmı büyük kısmı bu-
1UDGın ı lo!>1i:ova rephCbiıü cenup
ta.n kavranuya çalışaca.lı:lanhr. 

Bu tahminler k.arşısınıl.a evvela 
şu noktayı belirtmek Uzını: Aca
ba Staliııgrad diişmokle, Alman 
ordusu Volga boyun.da )'>eni h.u>e
kit i~m tamamile serbest k&lacak: 
mı, lıu şehir mıntııl:..smdaki mu
harebeler sona erecek mi? B«z ha
ber verelim ki ne Aln16n ordUS'll 
serbest kalacak ve ne de bu ının-

t..kadaki muh8'1'Cbeler bitmiş ola
c.ııkbr. Stalingnd'm keruıı.r mahal
leLeriı>de Rus müdafaa cephesi 
Volgaya doğru derinliğini k.aybe
derlreıı, şimalde Volga • Don ne
hirleri casında yeni bir ınulrare
be cephesi daha şim~ asılm~ 
ve ikıi taraf de ııtretejik üstünlük 

elde etmek için Y'llli kuvvetler 
scVJ.elmiye ~kmıtıjh;r. Hiç ıoüphe 
yok ki, Stali.nerad düşse bile şi

malde ikinci bir meydan muhare
besi b2şlıyacak ve harp devam e
deoe.ktir. Za hm Almanlar S ta lıln-

grad'ı alsabr da, bunu muhtemel 
Rus taarruzla.rnı.a karşı muhaılia
za etmek ve bu nuntakaıt.. kışla
mak içiın cenupta Volga ağz.na 
kruhr inmek ve şimalde de taar
ruza devam ederek Rib ordula-n
nı bu şehirden uzaklara ahruık 
ınccburiyetindedirlor. 

O halde Ahnanhrr1n S1Al1'ngrad 
mıntakıasın.dan büyiik kuvvetıer 
çcl«ırclı: Kafkasya)·a sc\"ketmclc:ri, 
onlo.rın lebin<ı bir hareket değil
dir. Fakat Nowrosiak'dcn Batu
ma , • ., Terek nchrmden Bakuya 
kadar da mC9afe çok uzun dıeğil

dir. Alman kuvvetlc•i bu hedef
lere kadar ilerJemckfo, idmıaJ iş
lerinde yeniden çok büyük güç
liikler çıkacak değildtt-. Z&tıen o 

' gü~.Jii:klcre Doneç havzasındanbe
;r.i katlanmaktadll, O halde, Al
ll""'1 ordusunun No•·orosıüsk ve 
Mozdu.k ımnt.akalarmda kı~lıamak 
üzere dutııı<:ıı.lı:lanıu da kabul e
demeyiz. Hiç olmzsa Tuapse !ima- ' 
rum '"" Gro:ıny petrol salwı-larmı 
zaptetmek içm ileri h:ı.rekiıta dc
\"am edcct'ktlr. Bundan öl.esi, 
Stali:ngmd şimal ımntakasında 
yen.iden başhyacak büyük mulıa
relıelerin ala.cağı cereyana bağlı
dır. 

Çall§tıkları labTikayı habersiz 
bırakan üç ini mahkum oldu 

Ankarada Samanp~rını:liıı 
Kargar sokağında 82 unmarah 
evde ot Melmıet o"lu Mus.
tafa Başaran ve Kayabaşı ıma

hatlesinde Güızell:ız sokağında 33 
numaNI da ikamet eden İsmail oğ 
lu Sami Din~r. Mustafa Yalçın
kaya isimle.inde üç işçı• Ankarada 
çal1'jtıkları resmi bir fabrikıadaki 
işlerini halbcrsiz terkettilder.n
dcn milli korunma kanununa gö
re 44 er lira 40 ar kurll§ para ce
zasına mrılıküm edilm!.şlerıdir. 

merika er- 1 
!hın cr1<en s:ı.atinde başlıyan rune
nJl>Ya gider ve ihLiyaçlnrını gc-ce 
pazarlann<lan temin ederler. Ba
se!ball ve futbol maçları sabaıhın 
r.nut ""k\ozinde ıbaşlar. Artık in
san faa1':;-eti saate değil; saatler 
ı.ıısanlara tabi o~tur. En bü
yük şcltirlerde lbile haTp kendisi
ni hissettirmiştir: Işık.far içinde 
yüzen Nevyork ve Brodvey gibiı 
:şehirler karanlığa bürünmüştür. 
Ui'<tikleri eskimiş ve yıpran.ınış 

arabalar bile seyrek görülür. A
sansörlere kadar hava telıl:ke;i
ne karşı uyanık olmalarını bildi
ren Iev!ıalar görülür. Sokaklar 
üniformalı erkek ve kadıınlarla 

doludur. Vaşı~da sivil hali< 
otel ,restoran ve taksileri payla
şamamaktadU". 

lekli evi r e uyu
yan bin erce am~~el 

Arnerikad:ı günün müıhim me
selelerinden htri de ha:rp malze
mesi yapan fabrika I.Ş>;ierin.n 
barmdınlmasidır. Çünkü yeni
den kurulan ve her gün adedi 
arlıruıkta 'bulunan iabrikala.:da 
çalışan yüo: binlerce amele ba.rın
mrya mt>Iıtaçtır. Amele evleri 
y18pılmcıya ksıdar (roulotte) de
nilen tekerlekli seyyar a.abal.ar 
içerisinde oturtulmaktadırlar. 

Bu arabaların her birinde ba
sit bir yatak, lbir ra~-0, duş ve 
elektrikli küçük bir root:fak bu
lunur. (RuLot) lar ameleye haf
talı.ğı 6 dolardan kiray.a· verilir. 
Hayatın yüzde on artmasına ra·fr
men 4()-100 dolar arastds, kanza
na 'bir amnele 'için bu füıt fazla 
görülmüyor. İlk tecrübeler iyi 
netice verdiğinden hükumet bıı 
ara:halı evlerden amelelere elli 
bin adet d$a taihs:s etm'ş ve 
her amelenin kendi seyyar ev> 
önür.<le bir seobze bahç<i kurma
Slnı tavsiye etmiştir. 

Sabahın saat dör
dünde başlayan 

sinemalar! 
Amerikada harbin doğurduğu 

gari>p değ:ş>kl:klerden birı de sa
;ı,alun saat dördün<le ba~'ı>yan si.
nema!arın çoğaldığıdır. Çal:~mak 
la geç<!n gecelerin tabii ihtiyaçları 
da beraber yürümektedir. Nite
kim şofakla biter. (gece yansı 
pazarl-arı) da kurutmuştur. Gece 
çaltş:ın ame!c~r .. stcr~crse saba-

Amerika kadınla
rının ordudaki 

hizmetleri 
Bugün İngiltercdc olduğu gfbi 

Amcrikada da kadınlar orou em
rinde çalışmıya başlamışlardır. 
fötekim son günlerde bunl.ar İn
giliz kadınları gtb. yaptıklan hiz 

mctleıin sC'lllibollcri olan W. A. 
A. C. harflerini üniformalan Üı
-zcrinde taşımaktadırlar. 

Tarihlerinde ilk defa olarak 
'.EJ r~ik Amerika Devlet1eıi bu 
yılın 'El mayıStndan itiba~n kaı

dınları orou iıi"ıırnetine davet et
ti. Aradan henüz 24 saat geçme
mişti ki bürolarda 132-08 müra
caat kaydolundu. Bun)grı ünivl!l'
site tak-besi ,amele, daktilo, zen
.g.n, orta halli gibi mıfutelif sı

n:flar teşkil ediyOTdu. Lakin 
13208 müracaattan ancak 45-0 s> 

MAHKEMELERDE. 

Müslüman ol!-1 r, h i r 
de sünnet ettirirsiniz 

tamam! 
• F4>amınontlas. bir :ıpa."!\.ıınaum sa
hib'.ciir. Ap:.ı.ı·ıımao.uı :ır.r~ntj k:ı.tınd.a. 

da LU.t!1ye adında bır k<Ldın kh-...:.cı o
larak oturmakıLadı:·. L(lt.f;yc1 Epan:i
oondıasiıaın 0.Y.vücıdLL" 1;e da.vas.uıı şöy

l~ anla l.Jy<ır: 
- Bu apa.rtı..ına.na i~r.ıalı iki ay o

luyor. Ray ""'uun;ı;ı; olıey<!Jk. Bu he
rif, be~m on yı..>di y0ı.jınd& bir kwm 
vardır, on~ ~Ik olmu1 . .İ:k:i gi.ind~ btt 
gelı.r ... ı:tı;r f61' bahar.e eder; r....e •
rer, saa•I<ırle kalır. 

- Mesela. ne b6hone eder? 
- D\n-&.rJ-ara sı:va yapar... Badana. 

,.ıpar. H<ılarun m<lblugunu söker, 
BaQYOnun .kaza.nını tanı1.r eder; tilfln. .• 
Bu ...- da 3'1De elonde bıırila arııalı
t.a rlan, 96kiçil'r f.Hanla geldi. Artık 
boğazıma. daya.ndı.. Sözde. hel.anwı. sı

fonunu taru.r e<i...,ekmİ§. İç;ıri 11ima
dım. Hem <k!, 

- sent, dt"Clinı, bwıdan ~OOia bir 
daha eelhısıen polise teslim edPrim. 

- N~ıl olur'? Dedi. Beüıim evim 
degil nli?. ·ra.nl1ri bana aittir. YlkıJıp 
d.ökülmes:ni ls"Jemt.•m. 

- Il;.ıra:.ı en1n evin de, i.it1t katlar 
h.1min? Th "Olın. içt:-riye alm-::ı..dıım. zor
la !lirdi. Hı••Li.ya gidip sı;(Qllu ı;Ql<mi,ye 
i>a>:•dı. Ben d1' gid p polise hober vfr
d·m. Rl7.aın c,,lnuıo.an. be:nım e\·:nıc nıa
t:i.l.1 giı-ern:~'?. 

Epau non.:ias kendısin.i müd&!a.a 
etti: 

- Benim -oııd:tn bqka üç apartlıitl8.
nım daha vardır. Hep9ine rarun ... 
Bozuık., kırık1 yıkık, dökük ye r:ı)rlni 
tamir cderhn. Sorı.;nuz. }!i"pSlltC, bir 
kaç günde bir u!rarım, her tanıtını 
g(2.er, b:>ztı!k.l.uk, yı.k:ıldlk: aı'S..nm. ıral 
canın yOllŞlbl'<lır. ioa.nmu...san.12, uoal.' 
kiracıiaT.?nıa sorun. Bwıun k:ız.ıyla a
likanı yoktur. 

Lütf<yenin kızı Mie<>rure ı.ıahiıt olarak 
dinlenildi. Mesrure, 

- Adaının ııpart?n1anı, dedi; ta.bil 
gel;p bakacak, tamir edec(."lc. Kabahat 
annemin. Sö-l'de Mösyö Epaminondas 
bana gör. kıoymuş ta, onun i(İn sık sık 
ııeli..vormue. Valt.J>i ~ıa.n. b;Jl!>lıi ~ 
lan. 

Maıık<'me, ~armnoııd3S111 suç_ıınu 
k-endi it.&.-atıy1e sa.ı>;t gördü.. LU.tfıye
nin rruı.sı h.lafına. evine girchğinden 
()eza K:ınc.,ı..:nu 193 ücü m'Sddes.inln 
b!rinıci f.ıkra51JN1 görf' bir ay müıdd.et
ic hapsine ve 1JP.vkifine karar rtrdl. 

Epaminondoo: şaştrırr~ı... M~ure 
de mü\e-es\oc görfınü.)'ordu. Mabk~
d-en çıkınca, Mesrure Epamtnonda
sın yanına gitti. Tel!olı te16ş!ı bir ı;ey
Jer söylüyordu. Bll 61rada., ya~Iıca bğo 
ka<iıa L\ıtfi.yerun yıınına ookulup, 

_ A h(."m.g'1re, dedı. Görınüyor mu-
81.lll'? Sen1n ktz.!a i~~ i1erle1ml!J(er. B&1c, 
kız m:ılıkemcde ne dedi?. şimd; d& 
.,rdip burnu.na sokul\l)"OT. HeN te -... 
h'den abayı yaknıl:flll8, kıu vr-nvıcrin, 

gilsin. Adam hem a..'!4n g;bi <i-eli~
!ı, hem de ııcn.."in. Bak, dört ı;pa.t.ımıı. 
nı varmış. 

Ltil;fiy f , 
_ AAA! Dedi. tl.tfune iyllilc SBğ-

Jık!. • l!~if M!i3!üman ~! ki .. , 
- 0""1\ k<ılay var. Kızı sahjden 

sov1yorşa Müslüman ahır; bir de stD
net attıiriıwin.;z; tamam! 

Lıitliye bu fikri mMı:ı~ buılınu~ gibi 
bi.ra:ı düşündü, Sonra, 

(Devamı Sa: 3, Sil. 7 de) 

iki aylık ib susl kurstan takibe 
kabul olundular. '.Kurslar 15 tem 
mı.ıızna foa~bm1ştı. Kurea knbul 
olunanlar ih.! aylık kurs müdde
tini bile beldomedcn der,,al faa.l 
!rzmet!ere g~çmek için büyük bcr 
heyecan ve ;ııtiyak göS"teriyorlar

d., '.Hatta bazıları hemen torpil 
ve bomlba atmak, diğerleıi ise 
mitralyöz ku!ilanm:ayı arzu ed.i
yorlard:. Nilia•"i'et k ndiletinden 
'bu kadar ağır lşlerin beklenme
diğini, f.akat ya.pacaklan :hizmet

ler de bımlu·dan daha az ehem
miyetli ve tak.dire şayan olma
dığını izah etmek icap etti. 

Yardımcılar 
Bugün 150,000 Anıeriıkah kadın 

ordu lhizmetlıerinde yardı.mı:ı o
larak çalı;ınıaktödır. :Makine ile 
yazı yazmak, evrakı tasni:f etmek 
yemek p:Şirmek, hastalara bak
mak ·ve tedavi gibi hizmetinde 
bulunmaktadırlar. 

(Amy Auki!iary Cor,ptı) ordu
nun kadın yardımcıları den:ek 
olrn b.rliğe kabuL '!"miti ağırcJ.ır: 

l3irliğe girmek için ya~ 21-45, 
boy 1,65 olacaktır. Namzetl{'r u
muıri.i kültür, pratik bılgi, -.:~ka 

k@biliye~ni beli mm kısa bir 
imt:hanı kazanıp silihi muayene
den geQIIleğe medbı.rdurlar. 

Namzetler şahsi :ııevklerıııden 

ziyade geçirmiş oldukları imtdı.a
nın net'~esine göre teşkitatıu ta

yin etı:ği muhtelif servislerde ~a
ıışh•ıJ,,lar. W. AA C. !er hizmet

'.eıine muı<abil ayda 50 doıa• üc
ret alırlar. Yarduncıla•i.-ı ise 21-
72 d-0lar arasında avlıklan var J.r. 

S. l\IEIL'i 

Zayiat ve ıır•at .• 
Yazan: Ali Kemal Sunman 

Ha.-bin dÖrÜncü senes. gird>k
tenberi zihin~ıeri meşgul eden su· 
a:krdc;, !birj de şu olmaktadr: 

- Hep başlangı~ sayılan h.ıre

ketler hal<l. k.at'i bir malıiye, ala· 
ınıyacak mı?. 

Büyük biiyük hareketler var. 
Şimal! Afrika ve Akdeniz sahne
si, Rusya sahnesi, Çin, Uzak Şak 
ve Büyük Okyanus suları, Atta• 
Okyanı.:rnndaki harp ... 

Bu sahrel~r.:le şimdiye kdıiar 

cereyan Etmiş olan harek.:.:s~\.r

drn tıç r:r:. bu harb, netic''oı:
dirememiştir. Şu halde ge'•miş 

geçmiş olan barekiıtı tıep b rer 
başlangıç saymak !Rzım gel:yor. 
Harbin şiddeti vakit vakit o sah
neleri dolaştı, dolaşıyo.. Buna ba, 
karak harbin şu veya bu sahnede 
ıbiteceWne lhükm<ttmek 8Celc o
lur. Çünkü hat'p yalnız sahne de
ğiştiri,yor. Bir gün bu salı!'el<!r

den birinde \•eya bir kaçında kat'! 
neticeye vanlacakt1r. Fakat da
ha bütün hareketleri başlangıç 
saymak lazım. 
Şimdiye kadar er iki tarafta

ki muharipler,n vcrmi~ olduklan 
zay;ata bakılarak harbin soruna 
dRir biT hükii.m verilmek iS'len
diği de oldu. Halıbuki zayiat haııı 
r.>:seles.ni yalnız ba,o;ına hollede
miyor. Mi.sal Rus - Alman muha
:eb<>sinden alınabilir: Rusun Al 
mana, Almanın da Rus1 verdi.r
eliğe zayiat haııl>i şu veya bu şe
kilde şimdiye kadar neticelendi
r.?me~tir. 

Her iki taraf birbinne taarrwı 
ederek karşısındakinin asıl harıp 

kuv•vet ve kabiliyetim yokelme) 
için hazırlanmıştı. Lakin her iki 
taraf da asıl iktidıarlarını müda
ıaada göstermiştir. Çünkü en iy; 
müdafaanın ancak taarruma ı>

lııb !eceği kanaati ile hazırlık gö
rülmüştür. 

Alman askeri münckkidlerinin 
fikrince geçen kış Rusyada Al
man ordusunun en ziyade kay

bettiği sür'ati olmuştur. Kış or
dunun sür'atle hareket edebü
ıne;inc imkan bıralaı:anuştır. Fa
kat kış yal.nez Alman ordusunun 
değ 1 Rus ordusunun da sür'atini 
kesmf. te miiaamsJıa göstermedJ 

Rus ordusu da !cıs yüıünden mÜf 
külat çekmiştir. Şimdi de giırü

len her iki tarafın gelecek kışa 
göre 'ha/Z'.lrlanaraı-. kı·ndoinca en 
müsait va!Zlyeti ıılabilmeğe uğ

raşmasıdır. Alma:' tarafı harpte 
en müıhim amil olarak csür'at. ' 
görüyordu. Sür'at k~ın sekteye 
uğrayınca Alman ordusu için de 
müşkülat artmıştı. Rus tarafı da 
kendinin ilıwat kuvveti ile mu
harebeye deva.m edeceğini ve 
kış harekatını öyle başaracağını 
düşünm~ili. Onun için bir plan 
ile çeldlen Almanların üzerine 
yürümek imkıaMnı ckı Rus t •afı 

bulmuştur. 
Geçen kıştan al nnn<s dcrslel'

den her ik· tarafça bu kış d; isti
fade ed1lecek. Rusyan·n in5ap i
ti'bı:.rile ihtiyat ku'V'Veh çe't odu
ğu Almanlarca da kalbul e<!:lıni~ 
bir keyf.yıettir. Buna karşı AJ.. 
man tarafının harekatcnda her 
ne pahasına olursa olsun zay atı 
diiışünmiyerek elde edil.ınış mev
:ı:ileri tuLmak ı--e daha müs:ıit 
mevzileri ele geçirmek kanaati 
hak'm o!ınaktad:r. Rus tarafı da 
karşısındakine a2amc zayiatı ver
dirmek istiyecektir. Lakin sözü 
ylııe ,,ayiat bahsine geLirmek lıi.
zım geliyor; Zaıy:at ile İha'l!> me
selesi halledilmiş olmıyacak; ta 
ki asıl kuvvet felce ui:ratılına
dtkca. Rus - Alman harbı şimdi
ye kadar !bunu gfötet"di. Dünya 
harbinin diğer salıneler.ndc gö
nllen de bu oluyor. Hep başlan
g:c sayıl n bu ha kellerin ne 
vakit k:ıt i mahiyeLni alacagı zi
'hın!eri meşgul ederken bir cevap 
da yok değildir. 

- İnsan kuvveti itiba ·ile ıhtı
yat men'bal2rı ol.an müttefı '<"-"" 
tarafı buna bir de csür'at. '1mi· 
lir.i ilave edeb;'ıdikler; ~·tkit. 

inhisarlar umum müdürlüğü 
memur alıyoT 

İnh:sar1 .. :ı:r uımum müdtirlügü 
tara.f;nd<.n ta.;ra te kilatı çir P".& 

murlar uhnm:ı~k üzere lı.r n1üsa

baka imt'lıanı açılmıştır. Bu ayın 
y;roni ·bilinci pazartesi günü " !ı.
rimi:zde. ve An kar., İzmir i',e A· 
dana ve Samsunda 'cra edilecek 
olan bu imtihl!-na 19 ey'iıl c •raI" 
t<"3i gürı~üne kadsr nıUra~ jan 
kabul olunacaktır 



-Günün siyasi icmaliı---------
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ÇERÇEVE 

-Alman · Kayıpları 
NECtl' FAZIL KISAKÜRER. 

Ruslar Staliııgrad varoşlarını metre MÜ ttef i k 1 er 
metre müdafaa ederek çekiliyorlar 300 düşman 

M. R UZVEL T Rus 1 ara göre .. cı !ncl 5',blftde'll D•v•m\ 
------· · ordusu vWır; ve bu ordu h&li 

Gazetecilerimizi 
kabul edecek 

A L M AN LA R . dünyamn en clelıtelli ve ~etli 
ordusu olır.akta devam halinde-

doğru olsaydı, Alnıan)·a yüz yıl 
bile savaŞSa ve sonıoıda ya kazan-
sa, ya kaybetse: • 

- Umunıi mevcut!., Nakıs yüz
de on veya on beş! ... Bu Joes>mde yalnız Ruıneokırle Meearıla.r 12,000mııktul vcroileır -

Brem- V<' Rrunan:yada Plöşli pe trol nımtake6I lı<ıPııı.taındıı -
ll1edag8".k.arın Wn•mr.n iwl.ine devam eılffiyw 

Svn Awan tebliği Novorosisk 
mı.luırebeleri hakkın~ hir bi)ıin
ço vermektedir. Buna göre, 21 
ağustostan 11 eylıile kadar Rus
lardan 10,500 es;r ve b!l"Ç<lk mal-
7kmc i!'!t nam edilmiştir. Topçu 
otc-si ile altı gemi lba.tırılmıştır. 

NovOrOS.isk düşmekle beraber, 
şc•hr:n cenubundaki yeni hatlar
da Rus mukawmeti devam et
mektedir. Ruslar denizden Kara
cicnı.z ıfiloşunun ateşinden ve 
krnd.lcrir.c c:Ldıa müsait 0lan 
da.,:lık araı.i durumundan Iı.ayli 

ist r de cdece:clerd. r. 
Bu kur."'ctlerin gerileri.'li de 

k 0 ı mak mecburiyetinde olduk-
1.orı ünlaşı;..'llaktadır. Çünkü di
ğer /\Jma.n kolliırın.n dağ yolla
r;ndan Hortumu dahi tıehdit et
rnEkte oldukl.ıruıa dafr lıalberler 

gel..'11 ştir. 
Karkas doığusunda Grozninin 

<:imal 'batı..;ındaki .Mozdok !bölge
sinde çarpışmal-ar bütün şidde
t:le d<.>Vam etmektedir. 

Stülingrada gelince; Alınanlar 
en ş!ddetii tazy<ki :;ehrin cenup 
bat.sıl'a twcih eLm~1er ve lbu
rad .. ki fabrikalar \ııö"mine gir
n'İ leroir. 

A!man t<!bliği, şehrin do,,Oı.ısun
daki müstahkem mew:ilere de 
girildiğin .!dirmektedir. Şehr·n 

ş;mal batısına hakim olan tepe
ler de zaptedilmişt'r. 

Don cephesinde Alman ve Ma
c r kuvvetleri bfr !hücumda bu
lurmuşlar, Ruslann karşı hii
cum~arını püskürtmüşlerdir. 

RL llar ise .bu mıılıarebede 2000 
Macar öldürdüklerini b'Jdirmek
tedirk>r 

Hjevde de Rusı.arın t.QPÇU ve 
z,.,,;, lot'alarırun k"UV\-et\; hima
yes.ı ile yaptk13n hücum da püs
kürUilrnüştür, 

Rus tebliğine göre. Stalingrad 
k~pılanndaki muharebeler arlık 
bir imha muharebeci halini alt
m tır. Rus kuvveUeri bu mtıaz
:zrm sa\·aşta Fo.n Bok'un büyük 
km~;~tler:ne karşı koymakta de
vam edi.)'Orlar. 

Semih Mıuımıner Al.ATUB 

Mıh vere ilerin kU\1'\letler.i mü
temadiyen artmaktadır. Düşman 
h icumu metre ınelıe yapılan ve 
pek pı.ha.lıya ınalolan bir ilcr.:
ın hareketi halinddir . 

s,·n L~ş gün içır>cle Ruslar beş 
kasabayı 'tlerkebmC'k ~uriye
tinde kalmışlar, cenuıp batı kesi
minde hir çnk kasabalardan çe
kilmeii,e meclıur olmuşlardır. Fa
kat bu çekilmelerin hakiki maht
yetini !belirtmek için, Staüngra
dın zoptı maksadile y,-,pılan mu
ilıareben:n tarlalar adedince ka
sıibalan bulunan bir bö~cde ce
rcyı.n etmekte olduğunu söyle-
me k !ıazımd:ır. · 

Stalingrad cephesin~ Rwnen 
ve İtalyan ku9Vetlerinhı vermiş 
oldukları telefat miktarı 12,000 
den aşağı değil<Lr. 

PLÖŞTI VE BIRıEM!ElN 
130MiM.LAıNiDI 

SW}"et lhaıva lruvvet!ıeri, Lond
ra radyosunun verd\ği malumata 
~re, Budapeışteye, B~ ve 
Bulgaristana taarruz etmişlerdir. 
Kün~ğde bir çok hede.fler 
·bombalanmış, Roman,_vad:ı Plöşti 

petrol tesisleri alavler içinde bı
rakılmıştır. 

lnıgiliz lıomba uça!lda.r:mlmı 
kuvvetli bir t~kil de Bremen'e 
tekrar hücum etmişl.ir. Alınan 
radyosu da Breİnen\le çdk nıilk-
1.:ırda hasar ve myfata &.~t 
verililiığim k<ıhul etım~. 

~lADAGASKAR'DA HAREKAT 
DEVAM EDİYOR 

İrıgilirz t.ebli.ğine göre, büJtü.n 
Madaga.&arın işgabniın otamaınl-aD
masına devam edilm0kıtedlir. Ce
nubu g:ı,nbi salıillııde Mordondııı
va'da b'aya ç~ lru'V'vetler, 
·hiçbir mukavemet görmeden mer
kcı>e doğnı ilerleyişlerine devam 
ecliyur krr. 

Baıtı layrsı lıoyunca cenuba 
doığru &rl:iyıen ~ıca kı:ıllaır par 
:zar sıaibahı cı:1kıenden bir ~ 
te1<il ile temasa gelmiştir, &
taklık saılıalarda köprüler ıkuruıL
ma,kıtadıır. 

(_.s_E_H_1 _R_D_E_N_v_e_M_E_M_L_E_K_E_r_·r_E_N_J 

l\I "TEFERRİK: 1 * J6 ry.~ p,; aıyı= m\ı=
t>t- ,; e DeyQgı.u Ila.:kovl tıır"f· :ti.an 
T . b;,şı lJdeuoyc ıı-. hç"6in<ie lki bin 
be· y ı "'!.<.< bir Wı'en yapıla<::ılrtır. * Yerı. r. ~ P'azarla. ının rotm 
clJ.ı. 11 Q,,.ozJ ı ~ ı .:.m;ınc. naK!o
lw~ - J-e ~ ~n yere ıstaı:r 
l>IJ 1 • ~ s:aı.:: 1<:· .s:ı.l<'lk tır. 
~ Anlt..ı.rlda 'l.'ab-:rLı E .. u.;.nda 1:alı

fllı k-rııc 1 G!llaı:arı e>den çıltll\lldıiı 
için evvr Ati fUıı tat.ıınca ile öldüren 
Acicarada Dozkurl nu;.ha.1!c,,.0inde tıerU 
Iluyao 111eWı:J.t'n muhalocm<Slne dÜll 
ba;ı.ıınılmııı '" aokll nııUvuaı;:AlSinin 'es
t,,.t. t\--:n davo. bJııü..ııe trl:r:..r olumnuş

;uJ 
+ Fevb~Me a.ılar mİİTA<5(:Ôelıyle 

ev\.'ei<:& feıb.r!ml21d.e:n. A:ı.aıtielu vt Tra.k
yııoya hüirumelc;e n.ıtl«l Lmiı o1'rnla.r 
ı-a: a.aJ2 or.ı.rak «;ki :r<rler.,., iade ol.v 
l"~caklard~r. * V;rli .... Bel<ıdl:re Reis; B. Lütfi 
Kırdar yeni Belediye zımlllrı ve va
riö::ıl temlnıi h'*kvldA ~m-11.rda bu
Jur""'k Ü1le1'e dün akı•m Atar• g;t-

+ ş:ş;ıde bir inşa•tta Ç9.lış.ın Erzltı,. 
car.!t 335 00.·cl»ütlU Kaz"n Bakır o!!-
1 u "'minde bir aın~le ~ ttışu1<ıltı 
kalas kıM.h.p s:v;.aktan di.iısm~ \'e öl
muştu1·. 

+ Ey'ül de-;A!Si eleme imt'.hanlar>
tıLl "3Cleııini haıvi zllJl{lar ı~ 

. 
d:ı blr rrıa'kteptc er\'ek!.'r zayi oldu
ğ ;_n Maa.r.! \ "ek!i eti ?1.Ieta.matlk 
ve 1'ıb.u l de sleri.ıe at rualkri r~ 
C .. -e rrl ş ve her Inıi.' k"" te bir kOtr i:,"'Y'On 
ç.,;n sualler yapıp ı b.ye sonn~. ----.o--- -

Eh· ham~l:n bel 
keıvai_;i ı llüı 

Kııa:Lıçrşrr:c iske!~sinde hamal
lık yapan MalaLyah Hüseyin, dün 
..skc!eden yük t~ırkcn ciüşntiiş, 
lbc·;kemiği kırılm<Ştır. 

Hüseyin, ifade verem:yecek 
hir ı;alde Cerrahpaşa hastanesine 
k:ı id ... 1 !mı~tır, 

İzmit civarında be, zulan 
hat tamir edildi 

Yağıınil'lar yüzii1ldeo İzmit ci
varında bozuhuı demiryolu tamir 
edilmiş ve dün saat 14 den itilia
reıı lıren seferleri intiuımla yapıl
nnya başlımınıştıT. dün 911bah saat 
9,10 da Haydarpaşaya gt!l.nıesi icap 
eden Ankaı-a ekspresi akşam saat 
17,25 de gelmiştir. dü.n akşaın 
lıeyd""Jlaşadan ekspres ve diğer 
katarlar normal saatlerinde hare
ket ctnıi~lerdi.r. 

MENKUL EŞYA SATIŞI 
Bey~lu Dör.dünc:ü Sulh Hukuk Hiıkimliğiodeıı: 940/153 

Tcrokmloo nı:ıtkcınece elioı>ı:ıulan ölü PaNob K~'a ait 
B.,,.oilu Sak>Zatacı 55 nuro:ı.ralı evde b\;lıınan ...., M.ıllkrun:-e (ı,.;tı;t 
odi (:!! <W&hr 2t/',!/942 tarihice r::üsa<)! Perşou:be ı:üBil sa.a.ı 14 de ,.,_ 
t '.&c:ılctır. blt1<.!ilıeoritı y,~ 8'ii;terilen gün ve sıo.tte m<Jııallinde haızır 

•.ıı~::ı:;:ı::ıc;!!!ımlEO::ı;:z:aıı bul<mrn<ı.l:ın il.1ıı olımu:r. 

fstanbul Gümrükleri Ba~müdürlüğünden: 
hale g ınu: 17/9/912 

J1, K. N. 
Kilo Gram 

:.s 3$27 000 8060 ()() Otıo :;ııoi almamı 1 

YLll.-:ındaki <;;1' 154'9 yı!t kanun mı.tcib'ııce 17/9/942 de ııaat 13,3'> da Joa-
• af "-o-ulu UQ sa:<daca.k~Lr Ka.'1lltlt vE6iktla."ll! lbrau ve te~a ı.,~ 

= ;.ıpbnc.n ~ eü1rll """' 12 y• kndıı.r \'trilme.; 'Jdn ohıcur. Sa:~ Rcşadq~ 
c: :! 'adckl Glm.-ülı: Satıı !JdOr!ü;ünli<;dir, Şa.rınamelcc anılsn Glrm.l·ülıtcn 
parı;:z ''cnl»r. <~t42> 

gemisi batırdı 
Londra 15 (A.A.) - Kanada 

Bahriye Nazırı, ~r denizal
tılarının Kanada kıyısı a:çiklarin
da faaliyetlerini arttırdıklarını 

bildirrrJştir. 
IMllttefık deni$ltıl.arı da faa

' eyetier:ine devam etmektedir1er. 
Bunlar 300 düşman taşıtını deni
ıı:in dibine göndermi:ıJerdir. 

Samatyada gece 
bir evin camları 

taş~anep kırıfch 
Bu gıeıct• 9<iı&t 1.5 sıı aluıntla So.mat

yad<ı Mii>e91lim ~'l<ia 2t nmnarolı 
ev.fn camkirı m~hul k."mscl .. -4" tar:ı.

fın<lan te.şlıımntlt kırr1"'oz;tır. Bckçô 
ilki k;şin.n 'kaçtığını ı:öımüş, !aknt ya
!<'3.l~ 

Londro. 15 (AA.)- Halihazır

da İngiltereyi ziyaret etmekte <r 
lan Türk g.a-zeteeileri erkanından 
Hüseyin CaDtit Yalıçın, Zekeriya 
Sertel., Abidin Da.ver, Alhmet E
min Yalman ve Şükrü Esmer, ya
kında tayyare ile Aımerikayı. gi
deceltlerdir. ~rikaya vardık

larından bh-az oonra Reisicuro
ıhur Ruzvelt ile Haric;ye Nazın 
IIull t2Tafından kabul edilecek
lerdir. Türk gazetec'Leri mütea
kiben üç ay müddet bütün mem
leketi gezecekler ,'harp fallırika
lannı, askeri kamp'an ,.e bahri 
teı>gMıları ziyaret edeceklerdir. 

Ge:>exekleri şt>l~ r!rr arasındla 
şunlar vardır: N~\'york, Şik3'g<>, 
Donver, Seatt.k, San Fransisko, 
Los Angcl.cıs. Bir çok organrzas
yonlar, Türk garetecilerin muva-
salatını sabı1'5iZbkla beklemekte 

Gençleştirme ,.e onları hararetle kı:.ı;;Jamak i
çın h37.1rlanmaktadırlar. 

Politikasında üçer y~h edile-

G ı• 1
.. ı aps 

enç ığin Ro u cek muhtekirler 
CBasnakal:don Devamı 

koogırelıeri toplamıııoktadır. Bi1-
1ı- ocak kongıroleri yapıhırken 
genç~ bu bttgrelel'de büyük 
bir alaka ve Jıa.-siyet mulıefaaa 
etmesi ve keodisiııi işe ""' mes'u
liyete arz~ lazımdır. 

Cumhuriyet ırejimiciıı laıvvet 
ve luz temeli olan ocak kıafa ve 
bünye gençliği ta:nıfındau saınlıp 
bir fdealizma yuvası haJine gele· 
bilmelidir ki; bu yuv..-.ıa fera
gati .ide, fcdaıkarlığı ile, idealiıznın 
giicii ile, ahlak ve seciye sruiıbeü 
ile, imm:ını.IŞığııun büfün veriımi 
ile pişen; meınle.kıet daval;mm bir 
ocaklı ve Parfüi gayreti ile güdüp 
muhaıkeme etmeyi bi.l.en ""' çevre
sinin se~·gi ve itimedı01 kazaınan 
genç yı}dl'Zlar Parti kuıat ve mer
halelerini kat'ooe ede _.,ak bu 
yoldan ve bu sıra üuırindenı siyasi 
meı'uliıyet saflarına çıkabilsiıı.ler. 
Göriilüyor ki, bilhassa siyasi ve 
cem'i hayatta gençliğe wrileın de
ğeri nazariye halinden çıkaırıp 
geniş ölçüJü biır fiil ve vakıa eme
liyesi luıliıne sokmak yine bi:r:ı:at 
geıııçliğj,D elmdeıdiT, 

O halde, yaş ve baş gençliğini 

hamur halinde kendi iktidarı içln
de en biiyük dinanıi=ı.a ruhu oo 
haklın kılan Cumhuriyet rejinıi

ınlııde büny'C gençliğini sıra neo.il
ler halinde '"":ıifc n ınet;"ı.-liyet 

a!an.n;ı çık:ırab>lmc.ııi.n ilk "" son 
şnb yh10 gençliğİın kıendisini ,. a
ta.u ve idealuma hizın<>tine aTZ ve 
tahsi,. etmes;ne bağlıdır. Bu §RrU 

F'me gctirıııi:r= n kcnd!n.i hü
vi~·c-t vo \'lı.rlık imtihanına sok
nıı)·un doli.k.ınhdan ci:,>er iktiılar 

faydırlm1'1iluyor!ta, faydalanamaz
sa bırrnn bütün vebali yine biz
zat bugünün ve )"arnııtn del.ikan .. 
lısuıa teveccüh cdt-r. 

Genç aılam, lriiııye ve rulıımdıa 
gençliği, gençlik mnıamizına ve 

en8ljisini kendisine temel sayan 

Cwnlru:riyet rejimi iküdaırına .ken-
1iisini an:edorek iayd..U olına.yı ve 
mes'uliyet safında yer almayı yi
.ıe birzat kendisinden, kendi cev· 
her ve tcşcbbüsiindoo beklemeli
dir. Bu gidiş yolumm 6ışında ka

lan delikanlılaır için •gençliko 
nıaki'ıs bir tecrane ve ses israfın

dan başkıa hiçbiır hüviyet ifadesi 
dci:,<ildir. 

Tiiırk delikanlıs.ı için, Cumhuri
yet Halk P<ll'lisi.ııe ıı,irn><.-k, PnTtili 
olmak, ınemleket dav""1ID!n, re

jim da vasillnı, vatan müddaası
nıo reme li olan Paıii ocağmdaııı 
başlıyarak iç hüviyetini, madde 
kabiliyı>tini ortaya looyınak; seci

ye ve mez-iyetle:ri He ı;OOıülleıri 
fethetmek ilk müsbot hcdeftiır ve 
memleket mukadderatının Heri 
n müebbet merhalclerirun sela· 
met ve emniyetle muJıaiazası ne
sillerin sıra ile bu cşil<fuo iıçoı:iye 
giı>ip ge~mesine bağlıdır, 

Baş ve nıh gooçliğine el verİip 

safmdan hamle merhalesine geçe
miyen yaş genci ne yaşta, ne be
dende, ne ruhta, lıattiı ne de yaş

ta ve fızildıe genç değildir ve ola-

uıa:z. . 
ETEM iZZET BENiCE 

AbdıırıMıuı,.. Abmet Er, Celil, 
Ragıp isimlerin.de üç wcca:r nuı.li
yet fiıı,fıl 24 kurwı olan ka;rpiıti iki 
yiiz kırlı: kuruşa ... ı t.ığmdı:m dün 
Milli Koru:ı:ıma mahkemeıile lıııı

ra:rile üçer yd hapse ~"' hGınr linı. 
p:ııra eczasrua nıahküm ohınmuş
laırdtr. 

Talııtakaledc İbrahim Öz~ is
milıde bir sırtıeo s;; kttr!1*" ""'ol
ması icap eden tuı:nıhunu 265 
ik~ sattığındaD dün Mill! Ko
runma mahkeınesit>ee biır hafta 
hapis ve oUi lira paıra cezasına 
nıalıkUın edilmiştir. 

YALAN BİR 
HABER! 

lnhisarların içki varida 
tı 5 milyon lira değil, 

hiç azalmamıştır 
IBu sabahki Vatan gazetesinde 

İnlhisarlar İdaresinin içki varida
tınc:La son günlerde 5~ milyon li
ralık bir alçalış görüklüığü ve 
müskirat işleri müdürüne mec
buri mezuniyet verildiği şeklin
de garip bir haber intişar etmiş
tir. Bu sa:b~ yaptı)!:ımı:ı: tahkika
ta göre İnhisarl2r U. Müdürlüğü 
bu haberi kat'iy<-tle tekıı. p ede
rek şu izahatı vermiştır: 

lr"-.:.ar~ar İdarP nır ı·ki sa.,ş
ları normal tezayüt gö·~ıctıe
di.r. Bu it:i!ba.rla içrl:; v~t.rıda 
fı.6 mılyvn lira " ğd, hıçbır a~l
ma, a'ı;alma yı;l<ı'ur. Müskira·t 
şubesi müdürü Ekr~'ll Necmi de 
\'nrillesinden aydmııı dcğ,Jder .• 

Borçlandırılan 
hububa 
(1 inci S>b;!ecıe., Devam) 

Vi~yet;ıni:ı: ve Ankara vil;i,ye
tindeki köylüler de borçlandırıl• 
dıkları hububatı bu akşama ka
dar teşlim etmiş o}ocaklanhr. 

Te&'m etmiyenlerin buğday
ları tem;i13.tlı tarife i~ satın ah-
nru:aktır. 

iki döviz kaçakçısı 
(1 ioci Sahiieo.ı.::n De-v.ım) 

girerclc bu acentenin komisyon
culuğunu yapAu Hü..,yinle te
uıas c1mi~!erdlr. 

E.-vtıldeıı bir zabıt varaluıs.Tle 
nunıarafan tesbit edilm!.ş 1300 lira 
ile Hüseyme ba~vuran iki m;,mıır, 
kcııdtlerine dolar tcmi.ı edildiği 
taLdirde beher dolar için 185 lru· 
ruş vereceklerini ,·idc)~Jen1jş!cır .. 
dir. Bu ,·iit üwrine lliise)in, ko
ınisyoncıı.luğunu yapbğı İsalruı 
ya21haocsinc girmiş ve !kendisine 
ve'l'ilC11 1300 lirayı dolarla tebdil 
edoı:k tüecar saındıklaır.ı momın
laro vermi.ştir. 

işte bu sırada memurlaT, haki
ki lıiiviyetle.rini söylenıi~ler w 
her i.ki kaçakçıyı da yalkalıuruş
la.rdır. 

İsaktn krumsmchı yaptlan araş
t·rmada 950 adet kaçak d<>lıı.r bu
lwı.mu.ştur. 

!11used acente ile yardakçı<I 
Hü..eyin 5 inci Ceza Jüddeiumu
"ıiliıl'ine SC\'kt:dileceklt:rt!ır. 

Stalingradı 
alamıyacak 

Mookwa 15 (A.A.)- Kuvvetli 
bir topçu ateşi ile desteklenen 
Ruslar, düoınıanın son 36 ı;aat 
zarfında zaptetmiş olduğu yerleri 
geri atmrşlardır. 
Pravdanın bir ma.kalesiae gö

re lbundan evvelki tebliğler, Sta
ı.;ngradın batısında ve cenup ba
Lsında vukua gelmekte ()]an mu
tıarcllıelerden ve Volga h:ttın
dan ba!ıec·derek Alman ar:n ce
nup - batı ke.simini yarmJi:i o\. 
duklannı iddia ec:L yordu. Bunun
la beraber Rusların ysptıklan 
karşı.lak bir taarrı..z, vaziyeti ~ 
ki haline irca etroL~ur. Alınanla
rın şi.·v~ik taarrı.:::larının bu ana 
kadar yapmış oldukları taarruz.. 
ların en mütlhişi o'.duğu söylen
mekte ve buna imnaden Stalin
gradm ev ev zaplı · çin Alın4Uılu 
taraıfından ya.pılacak hücum faz 
la :zayiat vermeleri yüzünden a
kamete uğrıyscağı tahmin ec:Lıl

mektcdir. Şimdiki ftrnlde muhare
beler Don enhrinin batı kıyıların 
da Voronejin cenubunda son 
derece şiddetl:emiştir, Voropej, 
Almanların yaz taarru.zl.anndaı 
Vo!,ga fuıerinde varın'§ olkiullı:lan 
.i.l:k şdıizdir. 

Pravda gazetesi, Almao!8Jnll 
Gromy petrol sahalarını i{tgal e
debilımek için Moııdok civarında 
geçıIDş oldukları Terek nehri sa
·hilinde yapılm~kta olan mulıa

rı!benin müsait b:.r inkişaf gfu
termekte olduğunu yazmaktadır. 

* V:işi, 15 (AA.) - Çuı:tiııg
den <ılınan bir haıber, Çin gaıretıe
lerinin Ga.nıdiıün hemen rer1boot 
l!Maıkılması kap ettiğinden bah
seıttiklıer.iQi ıbıildiır.me'kıt<edi:r. 

Polisin evini soymak 
istiyes hırsız kadnı 

(1 inci Sahifeden Devam) 
nü oldutu i9in ~ne gelmiş. alle&ni 
\'e çıocut:ı!.anzu berabnine alarak ge~ 
mtye ç»cmtşiır. Polis memuru ve ailesi 
{:fradı bir kaç s&.at sonra a:e'l:ID'lElderı 

<JQ.nmö;ler, \'0 geldlklcıi zernıın cl:i so
kak kı<ı.pl&ının ardına kadar a.ç:k o!du
ğunu ve kapı kilidinin de bu arod:a 
lkırık bulunduğunu görmti.~<'l'dir. 
İçeme !lir hıruız olduğu ka"'1rını ,,..,_ 

ren All Rrzıı, çocuklarını kapıda göz
cü buı.ılmıtş, tccl\disi iç<>ıiy~ girerek 
""' anaştımuya koyulmuıştıu. 

Bu suretle evi baştan aşığı arayan 
zalbı1ıa memuru tı:ıvan arası.na ~aktıği 

~k t b\.;_mıamın alt.üst ve e.tr:rrad:ığnak 
b r lıak!e clGut;• ı.. gu=ış, ya1ıak yU
lkilrıü açınca da OQ!nue el nde bir boh
ça le "~ l:ıir lmd n·a k:ırşılaşr:r..ştır. 

Bu ~ :lı..'1 z )1•1 ~ ~ ,u gö:ünce 
t trerrı·,.e ,., .. on:ı bir rolr..1 r oldu 
bııl affet a 1'Y> dişıo ynlvarıp ya
kan: ıya baş 11 n . c:. 

H.?tıce '8.dında bir k e.:n oldı.:tu an
laşılan bu hırsız kad n hohrO.s!nda 
bu evd-en oşu'd..Ll:ı r-ş;alar ç·.kmışti.1' . 

Hntice lıelokında hır&ızlık!ı:lu la'!< bıı.. 
ta başbnmı.ştır. 

Haliç, Üsküdar 
( 1 inci Sahl1rd~n Devam) 

manlarından da 5382 ton mangal 
kömürü. imal ettirmeyı kara.r~ 
tırınıştır. Ofis KireÇlıurnu saıhili
ne altmış bin çeki odun yığmlf

tır. Bunlar deniz yol.ile Beşiktaşa 
naklolunacaktır. 

Diğer taraftan af:s U>sis ettiği 

depola• için ~O Lira i.icretle da

imi ameleler ve bekçiler almak
tadır. 

Zonguldaktan 
köınür nakliyatı 

(1 inci ~ahitcden. Drvaın) 

gane vaziyet, havaların bozınaa 
ve bu sebeple a~ık birer liıman ı 

olan Ereğli ve Zmıgnldaktan kö
mür yiilcl=enremesıdiır. Kışm git
tikçe yaklaşması bu ~hlikeyi art. 
tır.ınaktadır. Onun için şehrimi- ' 
ze kömür ıuı.ldi için druı a faz.La 
vapur temirıi suretile mıkliyetm 
hızl.ı.nd:ırılma<sıııa ,-,ı 1uıval:ı.ı.ın 

bugünl<C'l'de ruü~ait gmnesinden 
istifooe edik>rek fazla klimür geti
rilmesine çru,şılacalrlır. 

dir; fakat bu hali daluı nıo kııdıar 
muh<ıf112a edeblcceği }aman bir 
ııualdir! 

Zira bu ordu, her ıuoydan mu
baTebe:sine UD!umi kuvvetile gir
memiş, ber birinde yüzde oounu 
kaybe~, fakat Wılikatte 
topyekUn 7 • 8 milyonluk sefecber 
olabilım kıymetlııin mutlaka ~ 
rısmdan fa:ı:Lasını cldoo çıkarmış
tır! Ve bu kayıp nisbotini ü~ aJTı 
parçaya bak!cek olursak, muhak
kik ki bunun ancak biı parçası 
Polonya, Norve~, Hıılaııda, Belçi
ka, Frwı.;a, B:rLkmılar vesaiT<>de, 
öbür ikii parça"' dn ya~nız Sovyet 
Rtı1'ya kıırşıo.ıncla.dtr. 

Yukarıdaki mani j\·ı nı.a.ııhğa lf
li.s ettirt-Jı kabataslak mülaham 

Hcsabw sadece ve uı fazla bir 
milyon ki.,<i larybetıui~ olurdu. 

Ne çare la bun ayağı başka 
türlüdür; ve topy'Ckıhı 7 • 8 m»
yooluk sd'erb..r olabilme kıyme
t~ rağmen ancak 5 - 6 milyona 
varabifocelı:: olan Alman ~yyar 

ordu laymeti bugün 2 . 3 mily-
luk b:ır &eviy'e'l ~ İımıistir. Bu ook
tad.ı, l\tihverio kwrş";ııda 10 mil
yonluk bir ordu kiimc•ile bekli
yen dcm<ıkras}alnr hcsabuı11 biri
t:k, bhrkik, biri<'.ik ilmit da~·ıına 

ğıdır. 

Ve ~bu (Çerçe.,,), e'ki bir d,,.. 
tunmzun, bize ccvop mah!y·ctiıı..Je 
yC!Zdlğı bir nıül3lıaza:.·a lC'. a 1ı 
nıalıiyet.i.ııdedk. 

----=-o 

ALMANLAR NOVOROSKiDEfJ 
CE UBA DOGRU SARKIYORLAR 

(1 inci S3hifrden Jlevam.) 
sunda Mcu..dlok keS.:mintle devam 
ettiığini !bildirmektedir. 
DÜNKÜ iMJUHARBBELEP.J)'E 

2000 MACAR ÖLDÜ 
Londra 15 (A.A.)- Almanlar 

şin:ıru Stalingrad şehrinin cenup 
bı.tısında taarru-ı:larm! şiddetlen
di~mişlmfir. !Burada cephe çok 
dardır. Dün 200 Macar ö'.dürül
mi4tür. 10 güııdnberi MazdDk 
çevresinde cereyan eden şiddetli 
çarpı;;ı:r.alardan sonra bir ATman 
hücumu net'cesinde Ruslar yeni 
mevzilere çekilmişlcrd:r. 

Voronejda Alm~·nlar taarı-u:za 
geçr .işlerdir. 5 A!Man taarruzu 
tard<'d:lmişt r. 

Milli Müdafaa 
Tahvilleri 

Ruslar Volkof kcsim.nde ilerlı
yerek lbirçe>k mü:.;üilikcm nokta
ları işgal etrr:' Jıordir. Düşmanın 
şiddetli karşı taarruz] •rı hiç bD 
netice vermero'ştir. 

ALMANLAR M02IDOK 
şm:ı:IDIB G1RIYiLER 

Londra 15 (A.A.)- Kafkasya
da muhar<"beler yava~ltmamış
tır. Büyük miktarda Alman tank

ları Mozdok şclırinı ı;~r ve 
!Hus müdafaa h;t)·.rıru yar.Til't" 
laııdır. Terek1<- dafrıı Alrr·nlar 
nehri geçmişler ve R ı<ldr hura
da yeni mcvz lcıe çckılm<k zo
runda kalmrşbrdır, Alın olar 
yeni takviye kıt'aıan a!mıı;lard;r. 

Bu sabah başlayan • 
satışlar rağbet görüyor 

Almangada yi· 
yecek miktari 
arttırılacak 

Berlln, 15 (AA.) - Ya , ı b'.r 
krıyrukM:ın bildıiliyor'. Dil~ ı r'c.ye 
N""" ı-ettnde gaz tcc. -e iaşe c •unu llrilll Miid:d""' Tdlwdl'e:"n.>n ba a

baıbt&n itı.bclr<'n aa.tılanôsulıı.1 b.ldlam.l
mıştır, Şeh"'mi:ıxlıc li'lba.3sa z;nıat ve 
Mer&.:C'z Bad:t8&nda öğl~ıye kadar 

mühGJ> uilktat'd.a tahvH satıhnıştLr. 
.wıu 111ilda~ T<ılwil'leıitıUen % 7 

f.W olanların lııupurlia.rı yirmi, yüz, 

beş yüz ,.., ı,;,, J.roya, "'"'m:teli yil7r 
de bı:-ş ftl.lZ'!J. olanJ.an.ı.1 k""1.JIP\,tr Ct'1 ise 20, 

100 ve 200 ~·.-aya mtı!mG--Udır, Bu 

h!n"'ll.,, her iooşldc<ie yüz b., !Laya 

hakkında şu rn.oi.Urr. t v·e.rıı.~..iı:r'. 19 
Bırincit.eşr~t'll it.b::ıren A1ıı veda 
,..iyecıit n1-tlcıtan arttı-ıla.c: h"1.t. E':t"r.-e-1' 
"-ülııkdn lın1lada 2250 gran-.n ' ı.
cak, et tayınma haftada 50 ı:.tı s .. J'\.~ 
ipin 100 gram zam yo.pıTacak•. 

Yi7ecE"k mltııttrmın o.-~ıırılmuı Do
ğuda işaal altındak• yerler<kn y ye
celt gclm<'9lndea \'e AlınıuıyadA bu 
"'"'• ID1llısıılillı iyi e>lm:ısuı®n c::i 
ı:dıruş~r. 

m ~aım:ı,.e i:ıcbc edıectı.'<tlr. 
--<r-

istasyon Ş 
o& ndıran s 

Ziraat Bankası ikra
i n i miyesi bugün çekiliyor 

ı ah 
Marı..I SJ b.k.:ı ~a-c.Jn Man.tacı 

Deli Nur~ eV\·elki g <:P bir ıstaı;
yon ~fiilin cebmden 68 liraGmı 

aş.ırmıştı.r. 

Çok kurnaz btt sabık.ılı o'.an 
Deli Nuri evvelki gece Yüksek

kaldırımdan geçen SülC'l'"l~n a
dında ibiuistagyon şefin. hürmet 

le se:ı.ınılanu~ ona it,şlııalık etr 
miş, kendisini c6ki bir baba dos
tu tanıtarak ·bu muhavere esna
sında adamcağızın iç! nde 68 ltra. 

bulunan cüıxlanmı çaLmıştır, 
'.Deli Nuri yakalanmış, paralar 

salhihine iade e>lunmuştur. 

15 yaşında yaman 
bir h'rsız 

(1 aıcl Slh ftd.Pn Devam) 

lüklcri çahp lııaÇJJU~-br. 
Diğu taraftan a~·ui gece saat 

beşte Alemdar nnhiyesinde bir 

dükkiıruı bir hamın girmekte t>l
duğu polis tua&ndırn göcülıı~ 
tür. 15 yaşla.r""'1a bulu Mus
tıtfa i.snıindeki bu ldiçiik hmsn 
suç üstünde yakaln~tır. Mm
tafa sorgusımda o ge<oe beırber Yu.-1 
suf Gülorin dii.kkanıoa girip so-

y0>om da kendisi olduğunıu itiraf 
ctuıiş ve çakl:ıklan eşyı>leor ber
ber Y us ufa · ade edilnı.iştir. Hırsn 
l\tustaia da dün mahkemeye veri
lerek rovkif olunmuştur. 

ZAYİ - Fenec l':ü!us İd&resiıııden 

Zir na t Bank& nı,, t.1!'..ırruf cüı 

d;.nkırı ;lın rı ar <md on ~ t 
eylülde ç kil ek J<e. t • olu• 
nan ikram ye lreşıd b yıı.
pılacaktır. 

M1LL! PİYANGO DA BUGÜN 
ÇEKİLİYOR 

Milli P!yangor.un 15 ~y iıl çf 
kiHşi bugün saat 15 de AO:ur~d· 
19 Mayıs Stadında yı:pıla-akt.r 

Teknik bazı seb"J>ler dol~vıs'.J 
Milli Piyangonun bu çekili~; d • 
rad)·o ile n.:.·kle<lilmi)·ecekt.r 

llra~ye ~nan numaralaıı 
akşam saat 19 da radyoda bildt
rilecektir. 

Müslüman o 1 ur, bir 
de sünnet ettirirsiniz 

tamom! 
(2 inci S~'.!eden D2· ... m) 

- İ:ri amma, ded , koslroo k '1 

bent. Bir da~cık, on be ... şır:da 
kıızımı D0'5lJ V("Z.:,rim On.l ~ lle ! k r

kma geln:~. Mosrore en b v n. 

da ... Ben otuz iiç. Ben b nı o --ı ak· 
ranı değilim. ' 

Bıı arahk, ~ııre Ep:::;- ren ~ ın 
yanmdan cyrılaıış, anne<l~ y n ~ 
g,,.lıni(dıi. Onla.- b<'rtlıe< yürtlr. 
Lut!iyeye yol ıröo!eren ya~'• kac·>ı. aıı 
küSından. 

- G .. liba, kıırı her~i k1·nd· · ! 

~r ammoı, o kador zc.nı: n, gü

:oel adem .eni alıp ta ııe Y'1 1 ffi 

:ı-e ""1i endi 
. ırüSEYİN Bl:'-ÇET 

S .:.:1 oı ve Ba.amt.ıh1rrirl Eterr.. İzzet 
E p - Neşriyat D=:·ı tura. 

Cevdtt K,\R_\BİLci, .. 

:ılın~ oldtrJ;'lml nü,:ı.s t.ezı<ereınl ve 

i 
Faldı ~ 1llı: Şub!!Siııden aldltım 8$-

1......-1 v .t.&omı. zayi et .. n. Yf'r'llerini 1 

1 
çı:k11:1.ıı~'!r.'*lıın ~}e11nln blİk"nl! 
)'Ql<tı:r 

ZAYİ - Sama.t;ra Nüfus jja
ôen alm~ olduğum ıı üfus t , 
Şotırınôni Af:l<erilk Şr n ' 

askeri vcsikıa."lU zayi tt y 
nl ~ıl<a."'!ar.ağımıian e9; 
yoktur, 

'• 
uo 

n 

, SON 'IELGBAF MAl'BAASl 
'' 

3J.a doğu:ı:ı.lu lbrııtıim E!bem ONAR ' 
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Ehlisalibe Karşı Kılıç Arslan I ' . ~ ~ ,L .~ ~ ~ .A; 
Yazan : M. Sami Kara yel .-J 

Tuğtekinin me,hur mane~ra ve tabi· 
yesi karşısında mağlup o ian 

K udüs Kralı, canını zo r kurtarmıştı 
E),h<;alıp m'd-oou ~d< km'vetli 

'l'H 'Iub,tıl..C1kiu , Ehlısa!.o.p orch.~-una 

Turlcrr.eııl~rle yalın kıltç saldı. 
1,tl~ler mü•.ı!r.ııı süvari idiler. 
r:11w..aJ.m;n zıı:lılı şövalyelerini 
z, ılı! l;le btrlL< h'çijorlardı. Soı:r 
ra Erilisa:F,) .:ti!J!:T'an··la-nları '\'e as
}:erleri Türkler koııd;,r muluı•"ip de
ı::ıı ,;:iıler. Tü"kımcııler, z.ıiı:E12, 
« rqrola:< oldt1kları · halde 2nhlı ı 
şnvaı•·el('rc k.a.rşı hl.kum ro:~·or
J;n"'Ü. __ 

'hi•tkler, mı.ılıut. ve m"'J'lıuır ma-
11 l"l:ra.!arır.a bn~l;ıı:l.lar . K ral Bod- I 
Ven kı°..A'\•et • J k~~· ·:C &V ~re-
rt!k uzer1t-1 ldil<ır. Tut· sin, 
rr:-ıi')'r~·nde Duluıııı:n lık.i bi1ı 'IW-.-i
.rr..c.n ::;Ü.'VJt ~'-.ile llod\'aıı Ciıl"· .de 
~kz,,{ı • 

.Boc!van ,-e n.u.;y.,tinde bulunan 
z rtılı şm·aıvel. r Tuğtekin:i bmul
<L: dıye an! z bır l<.k.ıbe lkoyul-
t.u • 

l,t( i:-'.t s . .da ı...iı ":..., TUı~en 
·.n.: arilcrl ansr1:ın 1 :y erd-c-n th:ı.ter 

c v• :E.1'.!lliobp ordw k:ı;ra gfuhı 
.rde gorurrlıiler. Ve bir h~·.n

leee Bodvan'ın karargahına ı;>iTe
r c!< .,-,aiyeti.-,i kılıçtan geçirdiler 
ı,;c Y• ~ı~la:idar. Bu hal fu~crine 
Fın ıklaı- ~<: :ı!tc') aro.sJTda kal
rl L~1r • . • 

b.xi'\·an lı: ).u ~ (' "Inı gılç :,uır. 

t; ·I Tı.ıi,>tr>- n bmle geri dön
rı :tü. Fr"ı dan fi ar h2 r~ je 
x; -rh;·~ gr~<:'dikr 

l r - r.'k!·r n bu sere }cdiı;i c a-
y2 ı:herr. yetli Jlf. Tuğ"et-<in 
l ı.erc cı. a h • l rmoa ka .>ı 
n •• :alferi,·ct krırzırr~ ı>t·. 

Er..ı Sf:\ff'ı liır'o.y(tc erer en1:.ez 1 

Tr..ıolı.ıs Kc tu Ponc,, Kooil.s Kra-
1 KEr.d-~I.c hfr' ı 'c llnfrG~·ye 

c- tin.i n1t.:~1a.c;uro\ a d.ivet cıU'U: Fa-
.k;: t B<ııtlvan, şu ce\' rı verd : 

Şiınd' M r•sı d<'ğil!. 

suldan harı>ketle Fraııkları e'Ztii. 
Ve Sunye k1l'asına g.rerı>k tam.a
mile t:ıhrip etti. K udüs Kralı B<ıd· 
van, yerinden çıkdmodı. 

Bersc.fl<i , maiyetin.it·ki T\.irl<men j 
askerlerıle C'ivarı y tı yıktı . Ve 
l\Iusu.la a'\'det ebti. A~apJa.- r•hat 
d urmu•yorlardı. H:ll :;,,sa Batıni

lerin vaziyeti aci pti . Bir cuma 
günü Berseki, camiıı.le cuma na
mazı kılarken Arap B;\tıni!C'l'dcn 
llıiri tarafından k atlolundu. 
Bun.uıı üzeorinc Hal<'pte b ulu

nc "l ogkı MC'S'ut, ~krhal Halrpten, 
l\lu..-ula g idi. Ve, l>i · iımetc vae'ı
~ cd e-t ~. ı~ ~~\:at bu ~t ~ri uzun n1üd
det muıhıd~za e.Jemedi, Muiı~sa
r0;....-_;c nl~ ..,.ül okluğu Raıha ~"C"hri 

önü de hastalandı. Şe!ı·r;n wptı 

gür~ vı>fat etti. 
Bersc~<3,..in kölôsi Cavli, Ml..BSul 

tahtına !>les'u<\un henılz ç.ıeu'u< b u
l'J1'an tı.:r kar<l'1iı çıkardı . Sultan 
Mahım:ıtıtan tcvc · ıı fermr,nı istet
ti. Sultaıı :\lahmut bırn3 ımı-vafa
.k.ıt etnıiY<' ·~k bu şe"tri İınadetrin 
Zengiye vereli. 

Franklar için nıu1h~ b:ır düş
man olan Tuğt.ekh ayni taı.ihte 

Şarr_da vefat et.ti. Biiyi>k oğlu 
Ta i.ıhnülüıt ona !ıale.J' oldu. Bir 
sene evvel Halat Emfri Zahiı"ct
tiP İbr:;.h.i nı ölnı.ü~, yt>rinc bi:-a
<leri Ahrr:et geçmi,ıti . 

Fakat bu hülküı.onddr on y oon
ra vefat ett..ği cihetle İbraiıimin 
İnanç ! !; .. :~un nam .x!"'~'-İ zevcesi 
tıu: :iz on altı yaş.r.:!a bo.ılunan oğ
lu Sı._·kman namına naiıoei hill'...,;U
n·.ct sıfatile loc:rei umur etn ·ye 
b şiwdı. 
Şamı zapt«tmek emelinde ıs

ra.. eden Fıarıklar Tampel şö

\·alyelcri reisi Ho;)'u imdat topla
n::.k iirzere Avrupaya göndermiş
krdi. A>Tupa hırh.'ic,·;:r.larmı aya
ğa kaldırıp yeni bir Ehbalip ge
hr<'cellerdi. Mw;affa1;: oldular. 
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SOLDAN SACA: 
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1 - İç· J"e vıw-n y .JK. (ikı if.lor.} 1 -
E\de otu~rr:a parr..sı Fa:1:·ıya 1 3 -
En ı,V"- K .. :OıHt k,·jıı;c,ı r ılıde ~ ınır, 
ı\•ki.cı·, 4- - Bir Fı"C"\''\;!1 isrnl., S:.is, 
5 - li{"r ı.:t.E.d·~l· Y• paran, ti Dış 
clı·~ı. 4 ... ı\d.Ct. 7 S rıl<ıl<i3 rtit:g; ~ a
çı] r, Ya~a . & - T ... sd.k Erl<E."'' •rn•. 
9 - Gazctt>:rı-.n b '"ldığ1. nH'\kin('. 

YUKARIDAN AŞA(;IYA; 

1 - Çalg11 2 - A~l->J :ıoı.,y nuış ~den 
(:ki kclin:.C') J - İn~ :ı C".n"' C't'mi 
FAatı, 4 -- Tı·rs• beyaz. Jiiıf>Onyan.ın 
hil.tu T~t n)ll .:;~"'2), 5 - Ezi)<1, 6 -
O'. :ıbı :r, 'l - Nota, Ter.,- a-hm6k, Hay
·van. 8 - i .e ya r:ır, 9 - . ·ota, Eı"kPk 
;sn.::·. 

Diinkü bulmaonın halkd'1miş 
şekli : 

1 
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3 
.( 

5 
6 
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ll 
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1 2 ~ .. 5 6 7 g ' 
A T c A M B ~ l z. ı ı 
B A ı s • A ••• u il M • A c E L E 
K ı Rll RIA s AT 
s A IKAB v BB 
A ş B R m1B E R1E 
B E REKE T •M 
U•A M E L • y E 
KIAIB A s A K A L 

Zayi kadın çantası 
13.9 942 Faz.ar günü K ·okiiyc saııt 

23.30 scfe:ini yaıpan 1.'üncl arabesmda. 
b1ı· kadın ç<:ır:. ta& unu1ulrr.u51.tır. iç:n

d" snh!l:>inc aıt niltu!!: ki\ğıdı.ndıon baş

ka. kıymc1'1i bir :,ır.y bulun!l'l1Jyan ~n~ 

.ta.yı bu1au An«ara ca.<ltlei.ındt~ 36 nu
mara.ya ge1lirdif:i tekd;roe meJT.nun 

eri ı,l<crkt.ir. Teıeron NK>. 23714-
< un.'<ü K...ıdllsc çeki:en B.:Jıdıvan, 

d;, a y~i d~~ağın tesiri altında 
-ıd. T,ığte'k n ona rr "' ' h:-s b?r d:ı.--
ilx> \'llrmuştu. • 

B c:dcdiikleri hıristiyan a'1kerleri ı --------------
İstanbul Asliye 12 nd Hıdrnk 

Mahlıimesindm: Trublus Kontu, kendi kendine 
ha t<kot t-t• F~at B<'i"seki, \Iu-

gclcii. Ve, hareket<> grçıp haızır
l<indılar. Mohasara e.'.et-ckleııll . 

(Dt'\icıF.l! ,·ar) 

""-==========~===================================---=== 

r·-------------~----K~~-------
1 lnhisarh:ır U. Müdürr-s fin en: .._ ______ ...... _ ___________ ,,_., _______ J 

p; ... gın ı; ~ti. a ati 

C ı..-:-ta ·~ıs:ı J.i;< :>5 ın/111 boy aitı 
lı .· ,!ı ve aEl!..ı ı i. :!J milı~ pa!'Oll» 
~ .. ).. Rondı la 3/3 Hk 

~--, 

2.2 '~• 'H42 $:ı1ı 10 10 i 

C ı.vata ~ıs lik yııı.·arl.2ık ba.giı 
c· J V:t...cı~l 11 X .,8 :n/m 
t JV'd1a 3/8 l~ 50 milim tu?c eo 

J a.Ki.r bof'J Dı~ k ı\.r'u 35 n ıra 

B 1ı. 1·( r\um 2 5 pJS!uk 

~·p!,-aJ lı<ı'1' 2 ıxı>l1>k. bı;z!. ~;..;uk 

5:jCıO 

5000 
• 
> 

40 Mtotr~ 

2() • 
10 :?O 

22 ,_ . " S.nlı 10.20 

;\ C t; clik ıc: taK\'yeıl. 12 > 22 9, 1 42 sa ıo . ..to 
ı - \'u~a.nıla cinA v-e nA-.tarı yaz: 1 ı m~!ı.ı·:n .. ~ :-:.ır:~!a s t ., a 1 .,.:ırak . 
2 Pazaı!;k, h'.za r ı.ndg, ycı:zı l gün vi! !ao.tl-et-dc KlbJta~~s L• \iZım ş 1.>e-

f111C• k J.-I..:M.f'z; Al·rn Ko n·~onll'!ld:ı ya.pılaroJ:hr. 
·1 İ·,tt>ıkl !er n p(tı ... r,r:k. için tayin oloı~n ı:nn \'e "~::tllf.:' Je • k..":: cd•'c• -

Jı ·r fıat u:.er:nd •n fo 15 guvt>nme para s;yıe b"rJ~te rcerkü'" !re • a rr. l'"R-

""atl:ırı ıhlo o~Wlu?". •971 4> 

1 

M~ · r :=~rr.~~~~ı~~~!~ ~~~-~!,~r~. re ,. mı ! 
b.çk-ı c.aıp.:(,n\8SJ. ·;rlli.z". İz:? ı:-.t içtn D''\.wn yohJnc!ruci Ok J.! n: ..ıcıı:ı: Tr • :?2'.80 

~9952> 

---------
M. M. V. Deniz Dikim Evi Müdiirlüğünden: 

f"ubo.y ı.ı.: nim 
vıı. ·dır Tol·p r.n h~ ı: 

e ta!:"tıe !""tlnlc:i ım.o;atl ıç; k ınd ı :ı 

ı K:ISlr.-.pa~~da D ı. DJıı: n:.':\1 Mi~· 

t"<ealJ ... rı. ~ 7 ~ 

f Zabıta Rt>manı . Na. 9~ ""\ j 

1 Sen mi Öldürdün? 1 \ 
Ynza n: EDG .\R VALLAS Çevirtn: l\l l A.\UU·:n .ı\LATL'R ~ 

1 
r;.ıı beklroi . Ç'ünlkü rn1'şt2ri>i- \':;:iyelc ı:: • .,:nuı:...ı• .ı'..co.ba . .. A- j 

n, ·, J±a ba1.l ~(.'yler is.tiyece~ıni Cc..'.ua? , 
~ 1 ıı ç r. öyle olmac.: dı, ı\c:ı.ba hı zeng-n rriamıın me•- 'ı 
n1<rn 5 J!n gorüşmt!-< Jl'.."t.'EU'llU g<ıl olduğu i..Jer de dalı>vereH ; ·-
ı;.'·llT lltmi:;"'tl. Di.r ıişc şamıpar.:;.a !er mıi;·ı.:tı? Çü~ü Frank Su.ttnn'un 

· kı!>i(U1 ı;;;yıen oe-< ıçm, Cim'i şüpheli adamlar! goı ~..u~urL1 
\B go..<l ıurnyc hiıx.ıım ~<'tı.: . lo nk..ç cicla g<irmı.şt..ı. A.aha. cı"m-

Sı. ı , n t .ın oo bak.r<lı, st:nı>a: di polistC01 bi-r 1'.k>. su falan rı:ı 
il 1, OCwl, hen bi'faz n.•...ı.~t'{ül \'afdJ? 

'\ Jı.:.....>) ~t:t.ıt:J .:rı. 

P..l de ı acrr ['o' bır • .ıvır 
1• n(: . Çu·-ı~ .. u b;r~· k rnu~ten~e-. 
r "'n hf"r ıdr.Ja-n b.-ryle svzler i'i~·t
'1 cn'ış/'..;c'~ ~0t.. ~·"" .. \'s~t\th, 

(, 

1. 
t 

~, ı,n""" ot ııı~, ta.r"".l nda 
\ e ... ' h \'t.:.ı.ic .. bir rr..ıı..: 

< c t 'unlt'°ı k rd * • lı.ı:r 
\ r l 8.~~:Ct' ' \', .,...;) e!-

k oc ı mı;.. 
jo 1 • c. h '1'.. 1. Fr· ;c 

«:.' "lc"l'!" 1 ze '! n v rı an~·u 
L&.. 4Y .. .ın.. • el p- , mu ,., -t~ l 

- Bil, sMa '\'aziyetı kısaca an
la ayrın . Bu gcı:ç kadınla ara
ır <'.da ıkıuç < !;ir k ~·Yf!.ı o1clu. Su 
elııl İl16an olduıruncız içın, n e de
rr..c!..: !S'ted ıg·rr.i, ç;.b·.ık 41nJarsın 1 z. 

l 2!.00..1l:i B\J \ç"In kli ;ık bi r kav
ga den:c.~ , ba.,"11. bir müna.k~:-dan 
nY"haret:eo:c k 0 "'!" ge"lişLyd'-'cn 
ly.r hare ·e derr.cı!<: 

Frrr.&:. S~ttcıı d v m eW: 
- D<Yg .. ~u .,..1..0:. BLn n ..... .:ıab,._~1 

C\ ndi.,,.. .• 
r: . ı agz nı l:: :r k , a\•ı: 

ed nv~~i ı..'l.ztr"ııı• oı:ua·.a.Jı'ljhin o gitn 
gı·lm ıtX&; \"ya bi • \ "(.•46 .. :;öndern,e

nt ,}6 Jr.C:ob.11 hak:K -On. glYli.P ri, .. . rı 

.. . a .. o .• lm \ ~ .ı~' ... kıııne.n bu 

ka ;; a aıı ibbanu>mrc-i.n bir UV·h.ası 
Uı n~HP.1ııe d:!r ... a ı...1.rrCSİ'O\! a.sıL:.... ış 

\·~ Kryf.y.ct:n "!'l be~ ~..;n müdde~ e 

>;;.nı ıçon ı~hlri:O..lt> 2/lG/942 C :r.a 
gUır.ü ır~: (10) a bJ1"d~1h1 :lıŞ o'.d:ı,ğu 

teb :ğ yı·:."'ı an gP.çmeıic w.ı•c..• ilM olu-
m'1" !4!IVC) 942/55 1 

"~~" 
f. Ö ksürük ve Bron~i t ~ 

:: 1.:~~ ~,.~ .. ~ H er I~ 
ı;.'1 ı·cıpnı•< "" ku!ut>u 35 ~\l,.~t~t u r. ~l 
~ :...:: ,.; !1,ılo.~ :.. ....: - .. ~ 

l! ·9, 01:? c,,.o-; rtlfos1ı Akşaını Suilo.ye 
Ikıj G~zıa ,,.ı}ı,;jıQ, 11ı·\: irr. n son 

Kır Eğ 4-nce,.; 
ı•:;_z-y«ı· \ e Ak rota• iC' nı.1n1<;.;a;a1· 

i!cl~f tot.n San a·• .. •r M~ın r Ntı~.,,tUıı.n 

son t-s1·r!trın 

- E ... E ... ! <küi. 
- Evc-t, ~""'lendim. Malmaıccl 

Trent "rr.J~ c . a:dar bcnbmle daı 
ma cioot kalmıış hi<· k~dındır. Fa
ika t be~lın evlı·nmemi fena ko-ııı
Ja<lı. Çün:kü r.ikiı'' rru•molcm'z 
~-naml..:ın ,,,:il~n !:V\'"'l , 1-:erı<l'islne 

bir ŞEY süy ı~ro>.:ni~t.im . ııa:(;"id 
,Jx ı: de bu a<~:ı.m İslwçy::ya ha
r ... ket crlıo(,rı~nı. !\t.;tınaz('l Tren! 
O.<!;.">yona ~Clt'rclr, kepo.:eliJ< çıka· 
r:-.cağını ro; le<li. D<>ğ usu bcc c'a 
çiukln lY.i" Şe')" olur: Buna !nb.r.a cl
ır.:....~ Llıım! Xe df·mc~ istu!iğ.au.i 

; I:;.dınız t'-!bji! 

- Faıkat lY'.ı Ma•:nmt>Hn de bi
raz m-aık·ul h ıe.-\..Ct ctın;.e&i .. 5zı:n 
gelmez mi ya? Yaln~L ~ o:ıa 
şöyle birkaç yüz lira veıip ... 

- Yak canım, s1z an1a.mı.>·or~u.:
n .ı., par-Llnl.7. bu işte hükıniti y<' ~. 
l\!atrrazel Trent 'bana son derece 
[ı ohn.ıı;. Aş1k o mu.ş o:r ka
d..nın yC'1 <'V!cnr ı h r a<lr.ım iç-ın 1 
rıc rn i:n0ı.se0Pt , li':t er ya·patulı-ce-
g cll::ıe·.ı.e nnJı:r ırı z. 

B 1 ..-- ~· !b.n. '1 l'e·eyı> vu-
ma , e.-J'ğini d2h., iykc kavr:-
) il. .• tl{; ı<;• . : 

• 

19 42 

soN TErNir ve YürsEr 
EVSAFI HAİZ 1942 MODELİ 
ŞEFFAF İGNE U~LU ISTİLOLA~ 

~EL Mİ ŞTİR 

ı~ ADAMLA~ININ AYRILMAZ 

YA~DIMCISI •OKUL TALI;_Bt;U;__ 

Rİ N İ N ı;N SADIK AllKA!>A$.' 
OLAN BU KA LJ;.MLJ;. ~ 

BÜTÜN DÜNYADJ..\ 

İSTİLO 
ALfQl(ı;N 

~ ~ rrıt,>942 
MOIJJ;.UNİ IS~ARLA . . . 
15TJ;YINIZ 

~ 
~ ~ 

- ~ 4~ 
·°.::)~ ·~~ ~ 

·;§ ~~ ~ 
<o q 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, 

~Afı~o1 

18.00 

18.03 

13.45 
19.30 

19.45 

20.15 
20.45 
21.00 
21 .15 

15 Eylul 1941 
P rocram ve Mt m!ek-et Saat 
Ay&rı . 

Aiüzi.k : R adyn Sa!on Orkes
trası . (~f: Nt~p A<Jc.ln ) . 
J\'I U;t'ık; Fil6l.l I I•l'J."<·: i. 
?.lf'm:e-ket Sa a t Ayarı ve A
j a ns Claberh, r l. 
r..ıi.U.lk: JJnlke-v~-cr; F<>"k.lor Sa
aU. 
RJclyo Gaz.et .. : 
Müz--.Jc \~iolonsPI S->lo'ları. (Pl.) 
Kor.ı"~a (Evin Sa.at:). 
J\.f i.i'Z:'k; j spar .. )· , ıl ':J i.!rğindffi 

Ör·n ı ~.lı>ı' ( P L } 

21.30 Konu~ma (Sağ. ık S;ıoti ) . 
21.45 1-tüz'.k: Kl!tsik Türk ~1~i~ 

P!"Ograın• (Ş{f; !\lı·sud C<'mii) . 
22 30 Meml~k ~t Saat Ay;:ı rı ; A j a ruı; 

Hab e-rlf'ri ve Bo:-~::ılıı r. 

22.45/22.50 Y"ı·ınki Pı-or.··a,,, ve Kn
parus. 

DEVREDİLECEK iHTİR .\ BERATI 

-Tı-ıyyare ir...ş:ıal p~H'Ca:a~ıt bakkın

dak.i 1Johtira icin aJınn"lış o!a....,, 1 /1 0/~ 
taıih ve 3032 Nn. vı· •Bır şaırj örden 
mü~eadqit fi~!n .atıln:~ ı:ıa mahsus 1 

c;h:ız., hakkındakı iht.:r-1 ıc;in a: ı nmış 1 
olan 22/10/9-40 tarih ve 3041 No. ve 
c'Tö.y~· zı.reJp;U.- nıü:.~~1a.r il dümrn 
ker.·q·ın;n tön:ı"ın:ne Olahsus t ı rLıbat> 

ba.~;,.,.'1.<laki ihtira i~in a: .ıı~ olan 
11/10/940 tarih \'e 30J..Q umcırcı!ı ih
t!ra oı·ra.tları.n:n J'ııi\'a 1..•t1o ;uero hu- , 
kuk bu. kl'rre baikasına dev:r \·cya- 1 
iı'-lt ihtira1art Tilr:kiy<:dı> rn<•v:i<ıı fiUe 
koynıak için &a:::hiyet dahl vıerilobi
lcec ğ; trklif e<lilın rk<I O'lmakl ıı. bu 
bı.1:-:u.53 :(azla n:-aJUrnat edinm<'k isti
yr-n!·t>rin Gnlatada, A~1an Han 5 inci 
j{,J! ı _ 3 No.~a.ra n;ü; ne ;,ıt t'ylı'me

J-eı ı :iliin ountı.-r. 

R O ~1 A T i Z rVI A 
De r hal Nevralji, Kır ı klık ve Bütün Ağrıla r ı 

İCAliDI DA GÜNtYE 3 KAŞh ALl~ABiLİB. 

Keser 

NİÇİN 

Yeni T okalon 
Pudras ı n ı 
KULLANIYOR UM 

ıı l\\\1' 
111 

Prenses 

ALLA TROUBETSKOY 
Eşbabını a11Latıyor . 
ıt O:ıu~ btr çok c~1p ~t

yenl renkler! V&rdı: 
ıt O. bütün kullandıt:m 

pudralardan daha ınr:e 

'e daha h a rtftl r. 
• On dak1 tıt? ktkJ çlçtl' !erın 

netls k.otuısuna per~us 

ediyorum 
ı O . bU<iln gıln • abl\ kalır 

ÇtınkU terkibinde ba:ka 
hiç b!t pudra.da bulun· 
maya n Kıem3 K.ôputu 
wardır. 

Jt Yağm ur l u . ruııa.rlı ~a 

vaya ratrnen Ytnı ~ 
k&lon Pud.rs..!ı w-n. mı 
daim a te ri.ı t.aze mul' .-ı 
raza eder 

• Emınım k1 net ne • e 
b~ına olursa ol.sun bt .n · 
dan daha tyl b tr pu tr ;) 
bulmak ımt.anı yokC.. .1r 

_R.Aşto RIZA TİYATROSU 
Halide Pi~kin beraber 

Her ak~m soat (1J,30) &.ı il rl;ı:y ... 

de, Belvü Balı<;rsın:r. <l~tuıt; im -
mında. 

Bu Gere 
ÜVEY BABA 

Vodvil 3 PcııCc 

rr.Lzı..,1 guyc~ iyi dakt 1o b'.:~n b'.r 
kıznn. Resm~. hu.sı..~i ınüessese 

le r!c vazllhant 'ır·!"'de kacnatk{ır bi 1 

ücrelile ış ı .ı._)orurn. B~ n;.. !~ vcr
'IT'/,k liıtJllllda bulunac"kla r:n 

Soıı Tı lgraf Halk - ·ı•ununda 
.Daktılo. runıuzun.a yuzma~arnı ı 

r:c~. rC:er im. 

~ 

~· Ders~erre 
~ 

~ötün Leyli 

24 EYLÜL 

Bayıtıar llapaamıttır 

·PERŞEMBE Günü Başlanacakttr 

/fçİ OTORIYOT 

Ayda 80-100 :.i r a ücre tle clıl i
yc·J' b :r eiektr'kçi ile B:·fı<;ıvan , 

m-a.raJ\goz
1 

tenekc-ciı tesviyeci, 
turnacı aransnaktadır. 

T alip olanl arın Nuruosma,.,iya 
ima:et bina sında ki y u rda hüsnü
hal k~ôğıtlı ve iki res ıl'le müra
caatları. 

: ~"'.. ' ' - ~ . . ... 
(1'..,. ı •'f') • zi TJr!<. H'"\a Ku.r~ 

mur.a vt- ı'lr r·k,e üç rnıı:i ~n~)'etin 

ca~ ı.J( !')DC b ;(' arıda ya:~Lffi et,nek 
~rr.ka.ı n'l. ı·~<le etm"'6 oıal'(ıgtz . 

- Evet, evet ! d =.eol<le iktifa 

etti. 
Acaba kendis i ibu k;c;>kanç mıat

rt">ı teSkdne mi mcmu~ t-<Elccekt.i? 
Fr;;n&.:. d e\·am t<tti : 
- Bi:r çeyrek sa,.te 'kadar hu- · 

raya gelccck. Keı:ddle mutl<•ka 
hu: 1.<d surette gör ü'l'mek i.ıteıim. 
On\.lc.~ı a')T:l-llığnr. zan'!rtn ... 

Fra.m S:.rlron ·kar~ı.::;lndaık~nin 
g<') lt•r!r.is c.ılL.na U:.aknra·;.{ ya,·~a 
<ie<lı ki: 

- Be!!kıi de içloi t csiıi ile buıra· 
da bir müd<lct sııııp kakbi!;r. Sa
ibah olmadan ·kcnıc.füJr:in rahats:z 
euilnıesin'.İ. ar-L-u etmiyorunı . 

Bll A nC'rley ~.:rr:di anl3mıya 
baş!arn•ştı . B~ım salladı: 

- Faokat :lfo'!)ii Su"ton, bu söy
lcd:,;;nıiz çd'.t iehllkcli bir iş ! d ccli. 
Dc-ğn:su ben böy le ib.r t"hlilkeyi 
goze alamaım. Eğer burada gfuii.l
tu\·c-, patırd.lJ a kalkc.~·::ıa, oonra 
ben ne ys.parım? Dur;,.ya ne ka
dor ~ui.fel'l gdd gı'li bdiyof'Su·
nti.!., 

Franık Surtt();ı h:ç i.s! f .... i bcz
rr.rıd ı; 

(Do arnl Va:) 

Leyli talcb<!nıiııı 23 Eylül Ça~amba güoü akşamı ~ktepU> bulunması lazımclır. 
fECDİDİ KAYIT: & kek kı=ıın.ı,. 21 Eylül Pazartesi ve 22 Eyltil Sah günleridi.r, 

Kız kısmmda: 22 Eylfı1 Salı \ ' C 23 Eylül Çarşamba pnleridir. 
YroG vE: El9ki bütün talebenin blJ€Ülllerde son kayıt ıçiıı :ın'Üora<:-aa tlan gereklidir. 

ls t anbul Kız Öğretmen Ok u lu Satın· ı 
alma Ko misyonundan : 

İsla"'1ıul K u Oıc:.,tm on Oku'u Öğretmen kıs.'ll ı ;çJn a l ınacak olan (ll7) 
t_Goı rrr,;;d~ k.cirrru.rün ü-n Kun.w; e,nıtden Çapecia buJUll-Bn A1:Ektep dıepom..ına 
"':.ak·\ t-.-hm~l ve t~hlıyc~i do;h:l olmak ~re 877 l ıra 50 kur~tan :ı(M:. fksil~ 
n.ı(, YE kı·n.m~tUT 

ı;:,;.,,,ı tme & yozlu İ•t>kliı l cıı<ldı •s:O<k Li5< Jer Mulıasebt.<:il iğ 'ncle 22/IX/ 
194.2 8aiı güOO saat 15 rie toplanan Komuıy c>nda yapıJ.::caktır. 

hıı .ıtli l.,r in 68 lira 81 lrurll§Ju.lt 111< ı..n:-ını mez.kur llluruıe.t>e vn
~ · ş ı.ı:ıe yat.uı l.a rek bu iş i:c l?W'Şgul olduğuDa dai r 1942 yı lına ait Ticarıet Odası 

\'lt 'tJ'ail l•t SeyrUeefer l.1.UdW-1.LCüoôen ve ri lmiş ola ı) leeiJca "•e \ıt:ml-nıtt ma·k
bwu ıl e birJ.:cte Kom!~~yona ~1mıe l r ri. 

İ'1(k fiie rin }<l.M.1ı.an11·y • ()!{ul İ<lıı:re& inde gortıp olı;.yuab i loecekleri ;Jan olunt1r. 
(9067) 

r . . . 
ı O. Deıniryolları ve limanları işletme O. idaresi ilanları 
~~---~---------------------J Muhammen b<dcü 19620 (on dok uz bl<ı ıoltı yık< •C·krerı ) li ra olan mu htelit 

eb'a~ta 20500 (y!nni bin bt'!; yüz) k 'lo kıurşıın boru (2 BiriDıSi.eşf·n 1942) Cu
ma glır.tı sa~t ( !5,30) on i><'> buçı.ı!<•.a H~da :-po;p..dıa Ga ı• binası datulin<lcki ~ 
ml~-on t:ıı-afı~..an k .aıxılı ~ ustı1i.)'le sıa.tm ah!l3Cakt1r. 

Bu işe gi:mt~ ist iy f'Tıle::m 1470 (bın dö:·t vüz yetmiş attı ) Jlrahk m u."61dta1 
temine:. karı.<.nun Layio ettg. \.~k:Jarla tekliiJe.rinl muhtevi zarf) ;.rını ayni gün 

1
w.at ( !4,30) on dön otuıa &<.ad ar imınlsyon Re.:.eliğıne wrme-le.nı ıu~.ıırndır. 

Bu ~ ait ı;ııı rl.ruımıel.,,- lro~ı:l:!~n ı>'"''"IZ olar.ılı: ctaJ:-ıtıl makAadJT. (10022) 

İstanbul Sıhhi l.\1üesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan : 

.9adnı1töY EIJ'Jra'Z.1 Ak.lı'Y'i' ve Nabiye Hastahanesinin 2300 (if1 ha.sta. ~<f'!)İsi 
k8P<•lı 1':rt usuliyle e1<.r.iltn~e konulrnu;ıtur . 

ı - Elosil trr.e 30 9.942 Ça ıııemoo gü nü sırat 15 doe Cağıı.loğlun<l.ı Sıll;ılıat v<> 
İç:limcıt Muıııvcoot Müdürlüğü ı>nasınode kıurulu ko~ yapıJ.acalrlıc_ 

Z - M~ıbe.r.'tm~1 r:a.t b<-heır çift Y MJ?:".fiİ :çin 415 lrunıştur. 
3 - Miuval<k•t tcırıiMt.ı 819 !lha 38 '<ııru.şlur. 
4 - M•kl \er ıoaıtnam<yi Ç<tlıı;nıa gün)enruı.e !romisyon.da cörro;Hr Jer. 

5 - i "'1kliler 1942 yt:ı Tit"e.te-t Od a11 vesikasiyle 2490 SE.yı.l-t k.anı~ yazılı 

1 
v~:ar il{' bu işe yeler n·Wı.ak!rüt ,temin.at rmı..rlblKz vey a ban.li.a 11l(ı.k.tubu ile ı 

\ 11ir ktC' tek..ı ti l-...av• za.rıa_ını ı .J.c ra& ~'-Dden btr 8'tat evvel m2'~buz mukilbi-

1.nd.e kc~na. YU"mc .. e. ı . c l OOZ6> 

H aııtobakıcı hemfircl.er 
oroııında y.eni tayinlcı· yapıld• 

Aksaraydaki Kıızılay H.asf.aba
kıcı hemışireler mekl.eb i ni ıı b u y ı l 
k i mezunların ın t8(\" ?l1E'rı .v ap '!o-. 

m>Ştı r. Bu yı',ki me-~un Mrdan f\a 
yan ~ Verisk i Ankara Niiırnt· 

ne he.etanesi h cn~.rc}i.ğ.r~. Be
dia Kaya BahkRsi r mem~ket '" 
tanesine, Fa~ri,·e SC"likli A nkrtra 
Nümune ıbastanesin e Ferilha A
taözde-m İz-ımr nı<,m~eket &ı;c,ta
n es.ne, Hace< Pağ A nkara Nümcı 

ne hastanesine , Ifanıft! (>z.,,.a.,.<iarh 
Adapa.zan has taneliiC r', Hüsn°)F 
D ikdeınir G ııra.ba ha~ta .e '"''> 
İkbal Aynar Enıurı.m Nıhr un e 
hastan esine, K c\'oC'r Kutkı. 1 Bc
yQğlu beled;ye ha.•trnrs·n<' Me
ıatıat Der,ya B ursa \" e•cın r:ı:.; • ·~

deı.e d:spanser ziyarc!ı:· hr ,r ~i re
lLğine, l\iukdime Altmkulak J} rsa 
Yerem mücadele d'sp ns z <.
retçi hem.,'<i rdoğ'.ne, Mual:!ı K .r
tunal Sivas nümu.n~ hasta!" c:o r.ıı::, 

Muazzez Deş'..en Divarbakır nü
mu ne iıas t anesine. Zeyn<"!l Kara· 
kı.ş İskende-run has . aı;.;:;lre IJı.Yl D 

()}unmuşla rdı r . 

Bunlartlan ba~1<11 Gu r aba ra~ 
ta nesi he~irelcırınci Hdyrıyc 
HırlJCan çocuk hastar.ts: hcm'ııre
• ı·ğıne, ı:Belı:kesir n~~ılı:>ket rı-.uı

tan<:si esk b3efnt'n:: r< i F k et 
Sönmt"Ztaş Afyon rr< m ;el·et ar.
taP.es!nc. K onya r t ır l" ke: 
tan<' Si herr~ıresi 1-!c . ~ • ·ıeınC'n 
Bevolu belrd ) e ~ • ı c n< k ı
duz ha tane> lıcr ~ r• İl" E
dirne mrın!Pkf:'! rı. . rıı .. ('. '" 
~ne G rf'~u~i.an lll'll:u' ) t.: ı4y n 
ol unmuştur~ 
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